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Abstrakt (česky) 

Předkládaná bakalářská práce je případovou studií vývoje Vzájemně pojišťovací 

banky Slavie v letech 1869-1918. Představuje příspěvek k business history 

českého podnikání v dlouhém devatenáctém století. Studie sleduje Slavii jako 

podnikatelský subjekt a zasazuje ji do kontextu pojišťovnictví monarchie. 

Pozornost je věnována procesu zakládání pojišťovny a jeho předpokladům. Jádro 

práce představuje analýza podnikatelské strategie managementu podniku 

v jednotlivých pojistných odvětvích, ve vztahu k investicím a vzhledem ke 

kartelovým organizacím.  Práce zároveň sleduje sociální zakotvení Slavie, jak v 

sociálních sítích podnikatelstva, tak v klientele, přičemž se zabývá sociálními a 

kulturními předpoklady šíření pojišťování v české společnosti. Práce z oblasti 

podnikových dějin, s přesahy do dějin politických a sociálních, je založena 

především na interpretaci primárních pramenů. 

 

 

Abstract (in English): 

This case study analyses the evolution of the ‘Slavia – Mutual Insurance 

Company’ between 1869-1918. It is a contribution to the Czech business history 

in the ‘long‘ nineteenth century.  It follows the development of this enterprise and 

relates it to the development of insurance in the Hapsburg Empire. Firstly, the 

author reconstructs the process of its promotion and traces its preconditions. 

Secondly and most importantly, this study investigates the entrepreneurial strategy 

of this composite insurance company in the main insurance types, in relation to 

the investment of company’s capital and to the business outside and inside of a 

cartel. Thirdly, the present study tracks the development of the social basis of the 

company on the level of its management with respect to its structure and its social 

networks as well as on the level of its clientele. More generally, this study 

examines the social and cultural prerequisites for the growth of insurance 

underwriting in the Czech society. This thesis is based largely on interpretation of 

primary sources. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  
Mé velké poděkování patří Prof. PhDr. Eduardu Kubů CSc., vedoucímu této práce, za jeho 

metodické vedení a cenné rady, které přispěly k výsledné podobě textu. Zároveň bych chtěl 

poděkovat zaměstnancům archivu České pojišťovny a dalších citovaných archivních institucí, 

za to, že mi při hledání a studiu příslušných materiálů poskytli radu i pomoc. 

 



 

 

OBSAH  

  

1 ÚVOD ............................................................................................................................................. 11 

1.1 POJEM POJIŠTĚNÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ ................................................................................................... 11 

1.1.1 Současné definice .......................................................................................................................................................... 11 

1.1.2 Definice v českém ekonomickém diskurzu do roku 1948 ............................................................................ 12 

1.1.3 Základní pojmy .............................................................................................................................................................. 16 

1.2 TEORETICKÝ RÁMEC ............................................................................................................................ 19 

1.2.1 Dějin soukromého pojišťovnictví v české historiografii ............................................................................... 19 

1.2.2 Zahraniční studium dějin pojišťovnictví ............................................................................................................. 24 

1.2.3 Širší koncepty .................................................................................................................................................................. 27 

1.3 PRAMENNÁ ZÁKLADNA ......................................................................................................................... 30 

1.4 BADATELSKÉ OTÁZKY .......................................................................................................................... 34 

2 POJIŠŤOVACÍ IMAGINACE V RANÉM ČESKÉM EKONOMICKÉM MYŠLENÍ .......................... 38 

2.1 POJIŠŤOVNA JAKO PŘEDMĚT KULTURNÍHO TRANSFERU ...................................................................... 38 

2.2 POJIŠŤOVNA JAKO NÁSTROJ MODERNIZACE VENKOVA U F. C. KAMPELÍKA ....................................... 40 

2.3 POJIŠŤOVNA JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍ OTÁZKY U F. L. CHLEBORÁDA ................................... 44 

2.4 ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 48 

3 ZALOŽENÍ SLAVIE ....................................................................................................................... 49 

3.1 NÁRŮST POJISTNÝCH POTŘEB A DISKUSE O VHODNÉ POJIŠŤOVACÍ FORMĚ .......................................... 49 

3.2 CHLEBORÁDŮV PROJEKT „POJIŠŤOVNY PRO CELÝ NÁROD“ ................................................................ 55 

3.3 VYJEDNÁVÁNÍ A (NE)REALIZACE CHLEBORÁDOVA PROJEKTU ............................................................ 61 

3.3.1 Zakladatelé a jejich pojistné potřeby ................................................................................................................... 62 

3.3.2 Úřady a podmínky udělení koncese ....................................................................................................................... 73 

3.4 ZALOŽENÍ SLAVIE JAKO ZDROJ FIREMNÍ IDENTITY A ZÁKLAD JEJÍ GOODWILL ................................... 75 

3.5 ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 79 

4 POJISTNÝ TRH – RAKOUSKO-UHERSKO, PŘEDLITAVSKO A ČESKÉ ZEMĚ ....................... 81 

4.1 ÚVOD .................................................................................................................................................... 81 

4.2 POŽÁRNÍ POJIŠTĚNÍ .............................................................................................................................. 84 

4.2.1 Požární pojišťovny v Předlitavsku a Zalitavsku .............................................................................................. 84 

4.2.2 Obchod předlitavských pojišťoven ......................................................................................................................... 86 

4.2.3 Geografická struktura pojistného obchodu ....................................................................................................... 87 

4.2.4 Hráči na trhu ................................................................................................................................................................ 102 

4.3 KRUPOBITNÍ POJIŠTĚNÍ ...................................................................................................................... 109 

4.3.1 Krupobitní pojišťovny v Předlitavsku a Zalitavsku ...................................................................................... 109 

4.3.2 Geografická struktura pojistného obchodu ..................................................................................................... 112 

4.3.3 Obchod předlitavských pojišťoven ....................................................................................................................... 115 

4.3.4 Hráči na trhu ................................................................................................................................................................ 123 

4.4 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ............................................................................................................................ 125 

4.4.1 Životní pojišťovny v Předlitavsku a Zalitavsku .............................................................................................. 125 

4.4.2 Produkty ......................................................................................................................................................................... 128 



 

 

4.4.3 Obchod předlitavských pojišťoven ....................................................................................................................... 137 

4.4.4 Klientela .......................................................................................................................................................................... 143 

4.4.5 Hráči na trhu ................................................................................................................................................................ 149 

4.5 ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 154 

5 PODNIKÁNÍ BANKY SLAVIE ..................................................................................................... 158 

5.1 POŽÁRNÍ POJIŠTĚNÍ ............................................................................................................................ 158 

5.1.1 Definice ............................................................................................................................................................................ 158 

5.1.2 Rozšíření požárního pojišťování .......................................................................................................................... 159 

5.1.3 Období počáteční obchodní expanze (do roku 1885) .................................................................................. 160 

5.1.4 Konsolidace, budování rezerv a cesta k modernímu velkopodniku (Po roce 1886) ...................... 177 

5.1.5 Závěr ................................................................................................................................................................................. 203 

5.2 ZMĚNA ZDROJŮ JISTOTY. ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVÁNÍ A BANKA SLAVIE. .................................................. 207 

1.1.1 Úvod .................................................................................................................................................................................. 207 

1.1.2 Teoretická východiska .............................................................................................................................................. 208 

1.1.3 Nabídka pojistných produktů ................................................................................................................................ 217 

1.1.4 Mezi pojištěním a hazardem. Tontiny jako hlavní pojistný produkt (do 1885)............................... 223 

1.1.5 Nový zdroj životní jistoty. Kapitálové živ. poj. jako hlavní pojistný produkt (1886-1918) ......... 234 

1.1.6 Závěr ................................................................................................................................................................................. 271 

5.3 KRUPOBITNÍ POJIŠTĚNÍ ...................................................................................................................... 273 

1.1.1 Definice ............................................................................................................................................................................ 273 

1.1.2 Obecné rysy .................................................................................................................................................................... 273 

1.1.3 Krupobitní pojišťování Slavie ................................................................................................................................ 277 

1.1.4 Závěr ................................................................................................................................................................................. 286 

5.4 KARTELIZACE .................................................................................................................................... 288 

5.4.1 Úvod .................................................................................................................................................................................. 288 

5.4.2 Podnikání Slavie mimo kartel................................................................................................................................ 288 

5.4.3 Vznik Svazu soukromých pojišťovacích ústavů a zapojení Slavie do sítě kartelových smluv .... 294 

5.4.4 Odstředivé tendence českých pojišťoven v rámci kartelových organizací ......................................... 301 

5.4.5 Závěr ................................................................................................................................................................................. 307 

5.5 INVESTIČNÍ STRATEGIE ...................................................................................................................... 310 

5.5.1 Technické rezervy pojišťoven ................................................................................................................................ 310 

5.5.2 Změny investičních strategií .................................................................................................................................. 312 

5.5.3 Závěr ................................................................................................................................................................................. 342 

6 MANAGEMENT BANKY SLAVIE ............................................................................................... 346 

1.1.1 SPRÁVNÍ RADA A ŘEDITELSTVÍ ........................................................................................................... 346 

1.1.2 VALNÁ HROMADA............................................................................................................................... 362 

1.1.3 GENERÁLNÍ ŘEDITEL A GENERÁLNÍ TAJEMNÍK .................................................................................. 371 

1.1.4 ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 375 

7 ZÁVĚR: PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT POJIŠŤOVNY SLAVIE 1869-1918 .................................... 377 

8 SEZNAM CITOVANÝCH PRAMENŮ A LITERATURY ............................................................... 386 

9 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ................................................................................................... 398 



 

 

10 SEZNAM ZKRATEK .................................................................................................................... 401 

STATISTICKÁ PŘÍLOHA ................................................................................................................................. I 

 



 

 

 

Místo předmluvy: Riziko v sedlákově žitém světě 

„Též dne 21. prosince 1852 zase vyhořel mlejn v Podolí, 6 složení a pila, špejchar, 

150 korců obilí a mnoho prken a klády kolik kop a nový hřídele v kulně, všecky kameny a 

kola i na vodě. Všecko vyhořelo, všecko zboží na pokojích, nebo když stodola hořela, žádný 

nemoch pro oheň přistoupit k tomu. Pak kolikerý podlahy s obilím dolů padaly až do 

mlejnice a tu všecky mlejny šly na prázno, kameny hromem do zdi tloukly, čepy vypálený 

vošklivě skřípaly a tak smutně plakaly, až hrůza byla, dokad všecko oheň nespálil. Tak se 

to podobalo k peklu horoucímu. Počítalo se škody i s lidskejma věci 40 tisíc stříbra.“
1
 

Těmito slovy zaznamenal požár mlýna v Podolí sedlák Josef Dlask v jednom ze 

svých posledních zápisů, který je podle F. Kutnara jedním z jeho „nejúčinnějších podání 

vnějších událostí“.
2
  Požáry patřily k tématům, která si Dlask zapisoval se zvláštním, s lety 

snad i stupňujícím se zájmem. Byl velice citlivý vůči riziku a uvědomoval si jeho význam 

pro osudy venkovské společnosti i jednotlivce. Toto riziko pro něj, na rozdíl od smrti, 

nepředstavovalo zcela božskou danost, nepřijímal ho s fatalismem, ale čelil mu jak na 

rovině prevence jeho vzniku, tak na rovině eliminace jeho dopadů. Prosadil vystavění 

zvoničky, jež oznamovala vypuknutí požáru. V rámci sousedské pomoci se účastnil 

s obecní stříkačkou hašení požárů. Obzvláštní pozornost věnoval stavu bezpečnosti komínu 

svého statku. Negativní dopady nahodilosti se rozhodl eliminovat uzavřením požární 

pojistky. K roku 1831 si zapsal: „Toho roku sme vzali aszekuraci na uškození ohně.“
3
 Tyto 

kroky zapadaly do širšího rámce jeho snahy o modernizaci vlastního hospodářství i 

vesnice, v níž žil. Odrážely povlovné přijímání moderních prvků tradiční selskou 

mentalitou. 

Z případu Josefa Dlaska, ukazujícím v mikroperspektivě přijetí a rozšiřování 

pojišťovací technologie v kontextu modernizačního procesu, je patrné, že k studiu 

pojišťovnictví je třeba přistoupit interdisciplinárně. Tato práce, analýza vývoje Slavie 

v prvních padesáti letech její existence (1868/9-1918), zaměřující se na podnikatelské 

strategie této největší nacionálně české pojišťovny, její sociální zakotvení v klientele i v 

managementu a na sítě, které její manažery spojovaly s dalšími aktéry politického a 

                                                 
1
 František KUTNAR (ed.), Paměti sedláka Josefa Dlaska, ed., Praha 1941, s. 97. 

2
 František KUTNAR, Dlaskova duševnost, in: TÝŽ (ed.), Paměti sedláka Josefa Dlaska, Praha 1941, s. 121. 

3
 Zápis se vztahuje k roku 1831. Dlask se tedy pojistil čtyři roky po založení První české vzájemné pojišťovny.  

F. KUTNAR (ed.), Paměti sedláka, s. 44. 



 

 

ekonomického pole, vychází především z metod hospodářských dějin, které dále doplňuje 

přístupy dějin sociálních i kulturních. 

 

 

 

 

 



Vojtěch Pojar, Banka Slavia 1869-1918. 

11 

 

 

1 Úvod 

1.1 Pojem pojištění a pojišťovnictví 

1.1.1 Současné definice  

 

Pojišťovnictví je obecně možné chápat jako systém, ve kterém se jako zboží nabízí 

pojištění. Pojištění představuje převzetí rizik za určitou cenu. Mechanismem, na němž je 

pojišťovnictví založeno, je stanovení takových příspěvků, aby jejich suma pojišťovně 

stačila na pokrytí očekávaných plateb v případech pojistných plnění.
4
 Vzhledem 

k významu a rozšíření pojištění v moderních společnostech není překvapivé, že 

interpretace jeho společenského přínosnosti i představy o optimálním způsobu jeho 

fungování se liší a mají rozsáhlé politické implikace. 

Podle předního ekonoma Paula A. Samuelsona, který se zabývá jak pojištěním 

soukromým, tak společenským, je pojištění systémem, který umožňuje jednotlivcům 

redukovat riziko velkých ztrát, kterému jsou vystaveni, jeho rozložením na velký počet 

osob. Funkcí pojišťovacích společností je rozptylovat rizika, což uskutečňují na základě 

společného sdílení mnoha různých rizik. Toto sdílení je umožňováno zákonem velkých 

čísel, který ukazuje, že ve velkém počtu jevů (o sobě zdánlivě nahodilých) existuje jistá 

pravidelnost. Pojištění napomáhá rizika zmírňovat a rozptylovat. Jeho pozitivní význam 

pramení ze zákona klesajícího mezního užitku, podle nějž je přínos z dalšího zisku 

subjekty ceněn méně, než strast ze stejně velké ztráty. Uspokojení, které mají subjekty 

naději získat úsporou na pojistném, je menší, než uspokojení, které mohou ztratit realizací 

nešťastné události (např. požárem domu).  Aktivity, které snižují nejistotu nebo riziko 

spotřeby lidí, mezi něž patří i pojištění, vedou ke zvyšování ekonomického blahobytu. 

Pojištění může nabízet soukromé pojišťovnictví, nebo se může stát garantem jistoty stát. 

Podmínkou existence soukromého pojišťovnictví je přítomnost velkého počtu na sobě 

relativně nezávislých událostí, pravděpodobnost jejichž realizace může být přesně 

odhadnuta. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, dochází k selhání trhu, pojištění buď 

vůbec není k disposici, nebo je nabízeno za vysokou cenu v důsledku morálního rizika 

                                                 
4
 Nataša BAYEROVÁ, Pojišťovnictví, in: Hana MAŘÍKOVÁ – Miloslav PETRUSEK – Alena VODÁKOVÁ, Velký 

sociologický slovník, sv. 1, Praha 1996, s. 783. 
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nebo selekčních problémů. Vzniká tak prostor pro společenské pojištění. Za těchto 

okolností může zasáhnout stát a poskytnout širší rozsah pojištění, přičemž finanční rezervy 

státu i možnost vyhnout se selekčnímu vychýlení rozšířením pojištění na všechny osoby 

umožňují ze společenského pojištění učinit opatření, zvyšující blahobyt.
5
  

Naopak pojetí Jaroslava Daňhela zahrnuje pouze organizace, provozující komerční 

pojištění. Čerpá z poznatků risk managementu, vědní disciplíny, jejímž předmětem je 

zahrnutí projevů rizika do rozhodování ekonomických subjektů a která riziko pojímá jako 

nepoznaný škodní potenciál. Pojištění, tedy systémy přenášení rizika, patří podle Daňhela 

mezi tradiční instituce, mající za cíl na komerčních principech eliminovat negativní 

finanční důsledky dopadů nahodilosti. Je nejdůležitějším nástrojem, zabezpečujícím 

subjekt před finančními důsledky vystavování se riziku a významně snižuje neznalost 

subjektu spojenou s realizací nahodilosti. V tomto smyslu představuje pojištění průřezovou 

ekonomiku, prolínající prakticky všemi odvětvími a sektory ekonomiky a společnosti. 

Pojišťovnictví je institucionalizací pojištění. Je jednak specifickým odvětvím ekonomiky, 

zahrnujícím ekonomické subjekty, provozující pojištění, tedy komerční pojišťovny v jejich 

konkrétních organizačních formách jako samostatné ekonomické entity, ale je také součástí 

různých forem integrovaných finančních služeb.
6
 

1.1.2 Definice v českém ekonomickém diskurzu do roku 1948 

 

Heslo pojištění i jeho synonymum, assekurací, se nacházejí již v Jungmannově 

slovníku. Nicméně význam těchto termínů je podle Jungmanna potvrzení, zajištění a 

ručení, nikoliv uzavření pojistné smlouvy.
7
 Analogicky vysvětluje Jungmann i další 

termín, pojistiti
8
, jako „jisté, nepochybné učiniti, ujistiti, ubezpečiti, potvrditi“ nebo také 

„zápisem neb rukojmími utvrditi“.
9
 Mezi dalšími hesly je možné nalézt  pojistivý, pojištěn, 

                                                 
5
 Paul A. SAMUELSON – William D. NORDHAUS, Ekonomie, Praha 1995, s. 595-602. Srv. rovněž Paul A. 

SAMUELSON - William. D. NORDHAUS, Economics, New York 1992, s. 739. 
6
 Jaroslav DAŇHEL a kol., Pojistná teorie, Praha 2006, s. 37an. Srv. rovněž Eva DUCHÁČKOVÁ, Principy 

pojištění a pojišťovnictví, Praha 2009, passim. 
7
 S německým překladem „Sicherstellung“ a „Bürgschaft“. Slovník dále nabízí s „assekurací“ spojené lexémy 

„assekuracijní, assekurační, assekurator, assekuratorka (Sicherstellerin)“ a sloveso „assekurují“. Josef 
JUNGMANN, Assekuracj, in: TÝŽ, Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna, díl 1, A-J, Praha 1835, s. 26. 

8
 Jeho německými ekvivalenty jsou „vergewissern, bestätigen, beglaubigen, bescheinigen, zusichern, 

betheuern, versichern“. 
9
 Mezi příklady uvádí Jungmann dále větu: „Že třetího dne z mrtvých vstal, toho pojistili.“, slovní spojení 

„deskami zemskými nebo knihovním zápisem pojistiti, [tedy] zapsati; pojištění vzíti, [tedy] zmocniti se 
koho, čeho; pojišťující psaní“. 
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pojištění
10

, pojišťovací
11

, pojišťován, pojišťování, pojišťovatel, pojišťují.
12

 Sémanticky bylo 

ve slovníku ze třicátých let 19. století pojištění spojeno spíše s předmoderními právními 

úkony. Moderní význam tohoto slova v Jungmannově slovníku nenalezneme, přesto, že 

dílo vycházelo již v době, kdy v Praze působila i místní pojišťovna. 

První definice pojištění, která zahrnuje i jeho moderní smysl, se mi podařilo nalézt 

až v Kapesním slovníčku novinářském a konversačním Ludvíka Rittera z roku 1850. 

Termín assekurance vysvětluje autor pomocí jeho českého synonyma, jako „pojištění 

náhrad ze škody“. Pojišťovny jsou podle něj společnosti, které pojišťují rozličný statek za 

jisté roční platy.
13

 V Riegerově Slovníku naučném, vzniklém v polovině šedesátých let 19. 

století, se nachází již poměrně rozsáhlé heslo, věnované tomuto tématu. Jeho autor, Jakub 

Malý
14

, chápe pojištění jako právní vztah, zakotvený v pojistné smlouvě, jako „smlouvu, 

kterouž se jedna strana zavazuje, za jisté výminky, které druhá strana vyplnit má, státi za 

škodu, způsobenou této na jejím jmění zlou nějakou náhodou, bez vlastní viny.“ Analogická 

definice pojištění jako právního vztahu se nachází i v Ottově slovníku naučném z konce 

devatenáctého století.
15

 

Čeští ekonomové devatenáctého a počátku dvacátého století pojímali pojištění 

zpravidla jako způsob eliminace rizika pomocí jeho rozvržení na větší počet osob. 

Například podle Albína Bráfa
16

 spočívá princip pojištění v tom, že: „jistý obsáhlý kruh 

osob, kterým škoda určitého způsobu nastati může, přijímá na společný účet risiko škod, 

jež v kruhu jejich vzniknou. Všichni vespolek nahrazují škodu, jež jednoho z nich stihne.“
17

 

                                                 
10

 Jungmann ho vykládá jako stvrzení, Versicherung. 
11

 Např. ve slovním spojení „pojišťovací ventil“. 
12

 Josef JUNGMANN, Pojištění, in: TÝŽ, Slovník česko-německý Josefa Jungmanna, díl 3, P-R, Praha 1837, s. 
213. 

13
 Ludvík RITTERSBERG, Assekurance, in: TÝŽ, Kapesní slovníček novinářský a konversační, Praha 1850, s. 38. 

14
 Jakub Dominik Malý (1811-1885) novinář a spisovatel. Po studiu práv v Praze působí především jako 

žurnalista. V roce 1848 člen národního výboru. V šedesátých letech hlavní redaktor Riegerova slovníku. 
15

 Jakub MALÝ, Pojištění, Slovník naučný, sv. 6, Praha 1867, s. 522; Anonym, Pojištění, in: Ottův Slovník 
Naučný, sv. 20, Pohora - Q, Praha 1903, s. 19-22. 

16
 Albín Bráf (1851-1912) ekonom, vysokoškolský profesor, politik staročeské strany a ministr orby ve 

vídeňské vládě. Vystudoval právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity. Roku 1877 se habilitoval na 
české technice, roku 1882 byl jmenován mimořádným profesorem na právnické fakultě Karlovy 
university. 

17
 Dále srovnej například definici J. Kaizla: „[Jde o] rekonstrukci majetku osobitého, jenž v konkrétní věcné 

formě své přišel na zmar. Je zde činiti s nepředvídanými událostmi, jejichž příčinná souvislost z části nebo 
zcela zřejmou není nebo teprve při samém zhoubném účinu ba až po něm poznávána jest. […]. 
Jednotlivec jsa ustavičně ohrožen takovými nepředzvědnými událostmi správně účtuje, pokládá-li majetek 
svůj zmenšeným o jakýsi zlomek, jenž roven jest podílu, který by naň připadl, kdyby trpně účastnil se on 
sám jakož i všichni hospodáři mající ten určitý druh statků všech ztrát, které v určitém obvodu a určitém 
období u kteréhokoliv z nich pocházívají z nahodilostí těch. […] Pak s beder jednotlivců sňato je ne všecko, 
alespoň však celistvé břímě nahodilých ztrát a výhradné nesení jeho; ten smysl má rčení: eliminer le 
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Po přelomu století, tedy v době vzrostl význam životního pojišťování v rámci obchodu 

pojišťoven. Poptávka vzrostla především po těch produktech, které slibovaly vyplacení 

pojistné částky ještě za života pojistníka a tedy i spořící složka pojištění. V souvislosti 

s tím začal být v definicích pojištění zdůrazňován význam životního pojištění nejen jako 

možnosti zábrany škod, ale také jako metody spoření. V pasážích, které čeští ekonomové 

věnují pojištění, je zpravidla možné vysledovat tendenci k pozitivnímu hodnocení 

vzájemných pojišťoven, což souvisí pravděpodobně s tím, že nejstarší a nejsilnější 

nacionálně české podniky v tomto odvětví měly právě tuto formu. Autoři, píšící ve 

dvacátých letech 20. století, připojují k existujícím definicím důraz na další rys pojištění – 

sdružování, které je například podle J. Grubera
18

 základní ideou pojištění. Stejně tak chápe 

Karel Svoboda
19

 pojištění jako „sdružení velkého počtu osob, majících stejný hospodářský 

zájem na udržení přítomného jmění na stejné výši nebo na nahospodaření budoucího 

nového jmění neb na zabezpečení důchodu, za tím účelem, aby ve velkém množství případů 

byl odhadnut a hospodářsky odčiněn vliv přesně označené nahodilé události, která by jinak 

                                                                                                                                                    
hasard, vymezit náhodu; lze pak říci, že ztráty a škody rozděleny neboli repartovány jsou na větší soubor 
jednotlivců. To je základní myšlenka veškerého pojišťování […].“ J. Koloušek chápe pojištění jako 
„opatření, aby se škoda zánikem nebo ztenčením jistého důchodu pro jednotlivce nahradila tak, že se 
rozvrhne určitým způsobem na zúčastněné, kteří jsou stejným nebezpečím vydání“.

 
 C. Horáček definuje 

pojištění jako: „stejnoměrné rozvržení nebezpečí hrozící újmy majetkové dle průměrné pravidelnosti, 
s jakou újma taková se vyskytuje, na kruh všech hospodářských subjektů, jež nebezpečím takovým jsou 
ohroženy. Rozvržení to děje se ve formě pevných příspěvků všech účastníků, jichž úhrn odpovídá hodnotě 
oné újmy, takže nastane-li újma […], může býti onomu z účastníků, jehož postihla, uhrazena.“ Obdobnou 
definici nabízí i Alois Rašín. Josef KAIZL, Finanční věda, sv. 2, Praha, s. 5-16; Josef KAIZL, Národní 
hospodářství, Praha 1883, s. 366 – 369; Jan KOLOUŠEK, Systém národního hospodářství. Část prvá 
všeobecná., Praha 1909, s. 390 – 404; Albín BRÁF, Spisy Dra. Albína Bráfa., Díl 1., Nástin přednášek 
universitních., Praha 1913, s. 359 – 363; Cyril HORÁČEK, Učebnice národohospodářské politiky, sv. 2, 
Praha 1914, s. 422 -448; Alois RAŠÍN, Národní hospodářství, Praha 1922, s. 332-338. 

18
 Josef Gruber (1865-1925) český ekonom a vysokoškolský profesor. Žák Albína Bráfa, promoval v roce 1890. 

Od roku 1907 profesor právních a státních věd na České technice, od roku 1909 profesorem politické 
ekonomie na Právnické fakultě Karlovy university. Ve středu jeho vědeckého zájmu byly otázky 
hospodářské politiky. J. Gruber byl stoupencem hospodářského liberalismu, nicméně podporoval i 
výraznější sociální politiku státu. Viz Josef GRUBER, Má býti pojištění krupobitní postátněno, Praha 1925. 

19
 Karel Svoboda (1880-1934) manažer a vysokoškolský profesor. Tento rodák z Domažlic se poté, co získal 

doktorát z práv na Karlově univerzitě, profesně zaměřil na pojišťovnictví. Nejprve pracoval v pražské 
filiálce Assicurazioni Generali, následně u Pražské městské pojišťovny. Stal ředitelem její nově zřízené 
dceřiné životní pojišťovny. Po sloučení této společnosti s mateřskou v roce 1922 přestoupil Svoboda do 
Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy. V roce 1926 byl jmenován členem výboru Ústřední 
sociální pojišťovny. Byl rovněž členem ředitelství České zemské pojišťovny starobní a Pražské městské 
spořitelny. Politicky byl spjat s lidovou stranou. Zároveň získal pozice v akademickém poli – v roce 1911 
se stal honor. docentem pojišťovnictví na ČVUT, kde v roce 1927 obdržel řádnou profesuru.  Politicky byl 
činný v lidové straně. V letech 1929-30 byl náměstkem pražského primátora. Viz Karel SVOBODA, 
Pojištění, in: Ottův slovník obchodní, sv. III, Praha 1925, s. 923-958.; M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 280-
281. 
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uvedený zájem ohrozila nebo úplně zmařila“. Podobně pojištění definuje i K. Hermann-

Otavský.
20

 

Ekonom a několikanásobný československý ministr financí, Karel Engliš
21

, vychází 

ve své definici v Soustavě národního hospodářství z ohrožení nahodilými činiteli, kterému 

jsou jednotlivci vystaveni.  Této situace využívá podnikatelská iniciativa k tomu, aby 

vybídla všechny osoby ohrožené společným rizikem, aby si u pojišťovny zabezpečily 

ročním příspěvkem úhradu ztráty z nastalé nahodilé poruchy. Předmět pojišťovacích 

podniků a společností tvoří přejímání individuálních risik za odhadnutý příspěvek. 

Hlavní představitel keynesiánského myšlení v Československu, Josef Macek
22

, ve 

svém díle Sociální ekonomika, vydaném v druhé polovině čtyřicátých let, chápe 

pojišťování jako důležitý činitel sociální rovnováhy.
23

 Cílem pojištění je, aby byla 

společnou pomocí většího počtu osob, stejně ohrožených nejistou budoucí událostí, 

zabezpečena úhrada majetkové potřeby, která některé z osob z události vznikne. Jde tu o 

rozdělení určitého rizika jednotlivce na všechny účastníky pojistného společenství. 

Pojištění ve vlastním slova smyslu je zvláštní organizace vzájemné pomoci. Je motivovaná 

buď snahou po sebeobraně osob, ohrožených určitým stejným rizikem (pojišťovny 

vzájemné), nebo snahou po zisku, dosažitelném takovou organizací (pojišťovny 

výdělkové/akciové), anebo veřejným zájmem na zabezpečení společnosti a především 

                                                 
20

 Karel Hermann-Otavský (1866-1939) právník a vysokoškolský profesor. Doktorát z pražské právnické 
fakulty získal roku 1889. O tři roky později se habilitoval v oboru obchodního a směnečného práva. Od 
roku 1897 mimořádným a po roce 1904 řádným profesorem na právnické fakultě Karlovy univerzity. 
V roce 1918 jmenován jejím rektorem. Viz Karel HERMANN-OTAVSKÝ, Soukromé pojišťovací právo 
československé, Praha 1921. 

21
 Karel Engliš (1880-1961) ekonom a filosof, tvůrce teleologické národohospodářské teorie, vysokoškolský 

profesor, klíčový aktér finanční a měnové politiky Československé republiky. Promoval roku 1904 na 
Karlově universitě, kde byl žákem A. Bráfa. V roce 1910 se habilitoval a o rok později byl jmenován 
profesorem národního hospodářství Vysoké školy technické v Brně. Od jejího vzniku do roku 1939 působil 
na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Následně, až do roku 1948, působil na Karlově 
universitě. Opakovaně vykonával funkci ministra financí a mezi lety 1934 -39 byl guvernérem Národní 
banky československé. Byl důsledným zastáncem ekonomického liberalismu. Karel ENGLIŠ, Soustava 
národního hospodářství: [věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení 
života]. Svazek I. Praha 1938., s. 594-599, 725; Karel ENGLIŠ, Soustava národního hospodářství: [věda o 
pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života]. Svazek II. Praha 1938., s. 
470-476. 

22
 Josef Macek (1887-1972) ekonom, pedagog a politik, teoretik sociální demokracie. Žák A. Bráfa, roku 1911 

získal doktorát práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě. V roce 1921 byl jmenován mimořádným 
profesorem na Vysoké škole obchodní v Praze, kde působil až do roku 1949. Ve 30. letech se stal 
nejvýznamnějším představitelem keynesiánského proudu v Československu. Jeho pojetí socialismu bylo 
blízké socialismu družstevnímu. Ve svém díle prosazoval sociálně reformní přístup a spojoval 
ekonomickou teorii s řešením praktických otázek hospodářské politiky. V letech 1929-39 byl poslancem 
Národního shromáždění. Viz Milan SOJKA, Kdo byl kdo: světoví a čeští ekonomové, Praha 2002, s. 185. 
František VENCOVSKÝ, Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, Brno 1997.  

23
 Josef MACEK, Sociální ekonomika. Kurs národního hospodářství., Sv. 4, Praha 1948, s. 477. 
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některých jejích složek před hmotným nedostatkem, který vzniká z hromadných, převážně 

společenských příčin a má sociálně důležité následky (pojišťovny veřejné). J. Macek vidí 

v lidské kultuře patrnou tendenci k rozšiřování tohoto sociálního vynálezu na další a další 

druhy rizika a na stále širší kruhy obyvatelstva moderních demokratických států.
24

 

1.1.3 Základní pojmy25 

 

Pojištění vzniká buď smlouvou (pojištění soukromé), nebo zákonem, zavádějícím povinné 

pojišťování (pojištění sociální, nebo také p. povinného ručení).
26

 Smluvní pojištění 

fyzických a právnických osob vzniká na základě dvoustranného právního aktu, který je 

završen právním dokumentem – pojistnou smlouvou.
27

 Smluvními stranami, mezi nimiž 

je pojistná smlouva uzavřena, jsou pojistitel, tedy právnická osoba, která má oprávnění 

provozovat pojištění (pojišťovna) a pojistník, čili fyzická, nebo právnická osoba, která 

uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která se ve smlouvě zavázala platit pojistné za 

pojistnou ochranu. Dalším účastníkem pojistného vztahu je pojištěný, tedy osoba, na jejíž 

majetek, odpovědnost za škody, život nebo zdraví se pojištění vztahuje. Pojištěný může, 

ale nemusí být totožný s pojistníkem.
28

 Pojištěnému vzniká na základě uzavřené pojistné 

smlouvy právo na pojistné plnění, a to bez ohledu na to, zda pojištění sjednal sám, nebo 

jiná osoba. V životním pojištění je osoba, které je vyplaceno pojistné plnění v případě 

úmrtí pojištěného nazývána obmyšleným.
29

 

V případě pojistných produktů je cena služby charakterizována jako pojistné.
30

 

Pojistné je cenou za poskytovanou pojistnou ochranu, úplatou za přenesení negativních 

finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele. Tarif pojistného 

(brutto pojistné), se skládá ze tří základních složek: z netto pojistného, jehož výše odráží 

                                                 
24

 Tento pohled je odrazem trendu k posilování institucí sociálního státu, nastupujícího po konci druhé 
světové války. J. MACEK, Sociální ekonomika, s. 438-508. 

25
 V následující podkapitole předkládám zpravidla moderní definice některých základních pojmů. Jejich 

výhodou je využití současného jazyka, současné terminologie. Výjimku představuje problematika 
organizace pojištění, kde je třeba sáhnout po starších definicích vzhledem ke značné odlišnosti tehdejší 
praxe. 

26
 J. MACEK, Sociální ekonomika, s. 438. 

27
 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 44. 

28
 Rozlišovat mezi těmito dvěma termíny má smysl v případě, že je pojištění sjednáno ve prospěch jiné 

osoby, než která uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné. 
29

  V případě pojištění odpovědnosti za škodu se hovoří také o poškozeném, tedy o osobě, které bude 
vyplaceno pojistné plnění v souvislosti se sjednaným pojištěním odpovědnosti za škodu, V rámci pojištění 
odpovědnosti za škodu jsou hrazeny právní nároky osob za škody, za které odpovídá pojištěná osoba. E. 
DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 40-42. 

30
 Dobová literatura používá termín prémie, odvozený prostřednictvím německého termínu Prämie 

z anglického premium. 
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průměrnou pravděpodobnost realizace rizika a průměrnou velikost škody a obsahuje 

bezpečnostní přirážku, sloužící ke krytí výkyvů od průměrných pojistných plnění, 

kalkulovaných správních nákladů a kalkulovaného zisku.
31

 Pojišťovny vytvářejí 

v rámci svého podnikání v návaznosti na provoz pojistných produktů technické rezervy, 

z nichž hradí závazky z uzavřených smluv, vyplácejí pojistné plnění, tedy finanční 

náhradu ze strany pojistitele v případě, že dojde k pojistné události.
32

 Pojistná událost je 

nahodilá skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění, 

vymezená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 

smlouva odvolává.
33

 Přímo v pojistné smlouvě je zakotvena výše pojistné částky, která 

udává buď velikost pojistného plnění (u obnosových pojištění), nebo horní hranici velikosti 

pojistného plnění (u škodových pojištění). Stav, kdy je pojistná částka předem dohodnutá 

v pojistné smlouvě nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku, se nazývá 

podpojištěním.
34

 

Pojišťovny nechtějí nebo nemohou přebírat samy celé riziko, a proto využívají 

zajištění. Zajištění představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem, který umožňuje 

rozdělit vertikálně riziko. Za finanční náhradu, nazývanou zajistné, předává pojistitel celé 

riziko, nebo jeho části zajistiteli. Zajistitel kompenzuje pojistiteli náklady na získání 

pojištění pomocí tzv. provize, popřípadě se snaží podílem na zisku zainteresovat pojistitele 

na ziskovém podnikání zajišťovny. V praxi dochází často k několikanásobnému zajištění 

za účelem širšího rozptýlení rizika, k retrocesi. Zajištění nezmenšuje rozsah škod, jeho 

přínos však spočívá v tom, že činí finanční důsledky pro pojistitele ekonomicky únosnější 

a stabilizuje celkové výsledky podnikání. Část rizika si ovšem pojistitel ponechává na 

vlastní vrub, tedy pojistné plnění vyplácí z vlastních technických rezerv.
35

 

Pojištění se dělí na sociální a soukromé (komerční). Soukromé pojištění je možné 

dělit na základě několika kritérií. Podle druhu krytých pojistných nebezpečí je možné 

rozlišovat pojištění životní, kryjící životní rizika, respektive obsahující spořící složku, od 

pojištění neživotního, zahrnujícího široké spektrum neživotních rizik.
36

 Podle způsobu 

                                                 
31

 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 47. 
32

 U obnosových pojištění se mluví o výplatě pojistného plnění a u pojištění škodových o úhradě vzniklých 
škod. E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 46-66. 

33
 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 218. 

34
 Rozsah pojistného plnění závisí v případě podpojištěného majetku na míře podpojištění. E. DUCHÁČKOVÁ, 

Principy pojištění, s. 218. 
35

 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, 78-79. 
36

 Jedná se o nebezpečí vztahující se k osobám, majetková pojistná nebezpečí, pojistná nebezpečí, související 
s finančními ztrátami, nebezpečí spojená s odpovědnosti za škodu atd. Josef Macek mluví o pojištění 
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využití rezerv se dělí pojištění dále na pojištění riziková, v jejichž rámci platí podmíněná 

návratnost finančních prostředků daná případným a nejistým vznikem pojistné události a 

na pojištění rezervotvorná, vytvářející rezervu na výplatu sjednaných pojistných plnění 

v budoucnosti. Z právnického hlediska se rozpadá pojištění na pojištění dobrovolné a 

povinné.
37

 V těchto pojištěních se pojistné plnění vyplatí vždy.
38

 Pojištění existuje ve dvou 

formách, jako pojištění obnosové, tedy pojištění na předem smluvně stanovenou pojistnou 

částku a pojištění škodové, které slouží ke krytí konkrétní pojistné potřeby.
39

 

V devatenáctém století se v českých zemích zformovaly tři typy pojišťoven a ve 

třech odlišných formách pokračovaly ve své existenci až do znárodnění pojišťovnictví 

v roce 1945. Pojišťovny výdělečné (akciové)
40

 uzavíraly pojistné smlouvy s pojistníky za 

pevné pojistné a nesly samy riziko podnikání se ztrátou. Pojistiteli byli v případě těchto 

pojišťoven akcionáři. Akciový kapitál měl v akciových pojišťovnách převážně formu 

rezervního fondu, z něhož se zpravidla nečerpalo a nebyl často ani plně splacený. 

Pojišťovny vzájemné (mutuality) byly svépomocné podniky, v nichž se sdružovali lidé, 

kteří byli ohroženi určitými riziky a smluvně se zavázali vyplatit si podle předem 

stanovených zásad v případě nastoupení pojistné události pojistné plnění. Pojistitelé a 

pojistníci jsou zde tytéž osoby. Vzájemná pojišťovna se podobala družstvu, rozdělujícímu 

si výnos z podnikání na stejném principu, jako družstva rochdaleského typu. Pojistné se 

sice vybíralo předem a bylo stanoveno na základě pojistné matematiky, ovšem v případě, 

že by úhrn přijatého pojistného nestačil v určitém roce na výplatu splatných závazků 

pojišťovny, mohli být podle stanov její klienti (v dobové terminologii členové) povinováni 

zaplatit pojišťovně nutný příplatek. Mohlo také dojít ke snížení vypláceného pojistného 

plnění. Naopak při ziskovém roce měla pojišťovna klientům ze zisku přeplatky vyplatit.
41

 

V praxi se ovšem vzájemné pojišťovny doplatkům a omezení pojistného plnění vyhýbaly a 

případné náklady kryly z technických rezerv, v nichž ukládaly část vykázaného zisku.
42

 

Výjimku tvořilo životní pojištění a specializované vzájemné živelní pojišťovny, které se 

zaměřily na úzký okruh informované klientely (pivovarníci, statkáři). Tyto pojišťovny 

                                                                                                                                                    
osobním a věcném. Vedle toho rozlišuje pojištění individuální a sociální, dále dobrovolné a povinné a také 
soukromé a veřejné. Srv. například J. MACEK, Sociální ekonomika, s. 462. 

37
 Dobová literatura využívá pro pojištění zákonné termínů „nucené“ a „obligatorní“. 

38
 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 39. 

39
 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 47. 

40
 Terminologie není v tomto případě jednotná, například J. Kaizl je nazývá „spekulativno-podnikatelské“, A. 

Bráf „podnikatelské (akciové)“ a J. Koloušek „podnikatelské“. Používám terminologii dle J. Macka. 
41

 Tyto přeplatky jsou nejčastěji v dobové literatuře označovány jako „dividenda“, J. Macek však použití 
tohoto termínu kritizuje pro jeho zavádějící povahu. 

42
 J. MACEK, Sociální ekonomika, s. 464. 
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vyplácely klientům zpět část svých zisků, obvykle ve formě slevy na pojistném. Zároveň 

byly zřizovány pojišťovny veřejné. Měly především nahradit selhání trhu, mající za 

následek nedostupnost soukromého pojištění, v některých případech byly zakládány také 

proto, aby konkurovaly soukromým pojišťovnám, případně aby svými výnosy podpořily 

rozpočet svých zřizovatelů (např. komunální Pražská městská pojišťovna). Zároveň 

vznikaly veřejné pojišťovny, aby provozovaly pojišťování povinné ze zákona.
43

 Poté, co 

proběhl proces kartelizace, měly vzájemné pojišťovny s akciovými společnostmi v praxi 

zpravidla totožné pojistné sazby, vzhledem k tomu, že byly obě členy cenového kartelu. 

1.2 Teoretický rámec 

1.2.1 Dějin soukromého pojišťovnictví v české historiografii 

 

Přestože bibliografie k dějinám soukromého pojišťovnictví není v češtině příliš 

rozsáhlá, je možné v dosavadní historiografii rozlišit čtyři období, lišící se kvantitou 

publikovaných studií, motivací jejich vzniku i tématy, na která se výzkum zaměřoval. 

První práce, zabývající se dějinami pojišťovnictví, vznikly jako podnikové dějiny, 

vydávané z propagačních důvodů významnějšími pojišťovnami při příležitosti kulatého 

výročí jejich založení ve formě jubilejních publikací.
44

  Tyto texty, stojící na pomezí 

pramenů a sekundární literatury, jsou koncipovány v duchu „oslavného pozitivismu“ - 

spojují důraz na detailní faktografii se snahou glorifikovat přínos pojišťovny pro její 

klientelu i pro celou společnost, což se odráží i ve výběru témat, kterým autoři těchto 

publikací věnují pozornost.
45

 Předmět této studie, pojišťovna Slavia, přikládala, soudě 

alespoň z počtu vydaných jubilejních prací, budování svého goodwill za využití obrazu své 

minulosti zvláštní váhu.
46

 Nejvýznamnější z těchto děl představuje studie Banka Slavie 

1869-1919, jejímž autorem byl Václav Peča, pozdější generální ředitel pojišťovny. Peča ve 

svém podání dějin Slavie klade největší důraz na založení a etablování Slavie, tedy na dvě 

první desetiletí její existence. Naopak s tím, jak se práce přibližuje autorově současnosti, 

roste i stručnost jeho sdělení. Pro velkou část pozdějších studií představovala Pečova práce 

                                                 
43

 J. MACEK, Sociální ekonomika, s. 464-466. 
44

 Ke stému výročí založení První české vzájemné pojišťovny tak např. vyšel sborník příspěvků významných 
aktérů (mj. C. Horáček). Petr ČECH, První česká vzájemná pojišťovna (zal. r. 1827). V upomínku stého 
výročí, Praha 1928. 

45
 Druhou stranou téže mince představovala logicky i minimalizace zmínek o případných neúspěších.  

46
 Václav PEČA, Vývojové proudy našeho pojišťovnictví, Praha 1936; TÝŽ, První desetileté banky Slavie 

v samostatném státě československém a vývoj československého pojišťovnictví 1918-1928, Praha 1929; 
TÝŽ, O československém pojišťovnictví, Praha 1937; TÝŽ, List z českých dějin hospodářských, Praha 1924. 
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hlavní zdroj informací o pojišťovně Slavii.
47

 Václav Peča věnoval jednu svou práci i 

formování československého pojišťovnictví jako celku. Vývojem celého odvětví se 

zabývaly také stručné historické exkurzy, které doplňovaly výklady českých ekonomů o 

problematice pojišťovnictví.
48

 Za poslední studii z tohoto „zakladatelského období“ je 

možné považovat práci agrárního historika J. Nožičky, vydanou v časopise Český lid 

v roce 1948. Autor se v ní zabýval chronologií vzniku jednotlivých pojišťoven v českých 

zemích, vzhledem k malému rozsahu článku již méně faktory, které jejich zakládání 

ovlivňovaly.
49

 

Problematika pojišťovnictví stála po dlouhou dobu mimo oblast zájmu marxistické 

historiografie. Pro padesátá léta platí toto tvrzení bez výjimky. Později, v letech šedesátých 

a sedmdesátých, vzniklo sice několik studií, věnovaných pojišťovnictví, vyšly však 

zpravidla jako interní tisky nebo zůstaly pouze v rukopise. Archivář Státní pojišťovny, B. 

Ježek, se věnoval v rukopisu své diplomové práce dějinám pojišťovnictví do roku 1899. 

Jeho rozsáhlý text má formu paralelně vykládaných dějin jednotlivých českých pojišťoven. 

Pasáže, věnované pojišťovně Slavii, jsou však silně závislé na jubilejní publikaci z roku 

1919, z níž přebírají nejen chronologii, ale i závěry.
50

 Ve své další práci, studii 

publikované v Archivním časopise, se B. Ježek zabýval fenoménem lokálních požárních 

pojišťovacích spolků a snažil se sledovat jejich rostoucí propojení se strukturami agrární 

strany.
51

 Jako interní tisk státní pojišťovny vydaná brožura Dějinný vznik a vývoj 

zajišťování F. Smrčka představuje vzhledem k osobnosti autora, od roku 1920 vysokého 

manažera v oddělení dopravního pojištění u několika velkých pojišťoven a po roce 1949 

vedoucího ředitele První české zajišťovací banky, exkluzivní zdroj informací o zajišťovací 

praxi. Obsahuje také zpracování dějin První české zajišťovací banky od jejího založení až 

po její likvidaci v roce 1958.
52

 Jednáním managementu Slavie během první světové války 

se zabýval na okraji své studie o „sabotáži“ rakouských válečných půjček B. Michel. 

                                                 
47

 Václav PEČA, Banka Slavie 1869-1919, Praha 1919. 
48

 Především J. MACEK, Sociální ekonomika, s. 490-492. Nejstarší publikace, věnovaná historickému vývoji 
pojišťoven (především v západní Evropě) je Karel SVOBODA, Historický vývoj pojišťovnictví, Praha 1910. 

49
 Josef NOŽIČKA, Pojišťovnictví v historickém vývoji v Čechách a na Moravě, Český lid 35, 1948, s. 112-114. 

50
 Bohumil JEŽEK, Dějiny pojišťovnictví v zemích koruny české od jeho počátku do roku 1899, Praha 1967. 

Rukopis diplomové práce na Katedře archivnictví FF UK. Práce vyšla také jako interní tisk Státní 
pojišťovny: Bohumil JEŽEK, Nejstarší historie českého pojišťovnictví, Praha 1984. 

51
 Bohumil JEŽEK, Úloha drobných lokálních pojišťovacích spolků v historii českého pojišťovnictví, Archivní 

časopis 3/27, 1977, s. 157-162.  
52

 První česká zajišťovací byla totiž vyňata ze znárodnění. Forma akciové společnosti jí totiž dodávala větší 
důvěryhodnost v očích jejích partnerů, zahraničních zajišťoven. František SMRČEK, Dějinný vznik a vývoj 
zajišťování, Praha 1965. Jako interní tisk státní pojišťovny vznikla i práce Vladimír CHADIM, Přehled 
vývoje pojištění osob, Praha 1974, zaměřená však především na období po roce 1945. 
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Charakterizoval ho jako stejně „opatrné a zároveň nesmlouvavé stanovisko“, jako 

v případě managementu Živnobanky. Ve své interpretaci ovšem podlehl obžalovacím 

spisům proti manažerům Živnobanky, které ho vedly k tomu, že přecenil „velezrádné“ 

motivace jednání manažerů v českém peněžnictví a naopak podcenil prvky pragmatické.
53

 

Jubilejní publikace Státní pojišťovny Sto padesát let českého pojišťovnictví z roku 1977 se 

zaměřila především na vývoj po roce 1945 a o podnikání pojišťoven do roku 1918 

obsahuje pouze několik řádků.
54

 Celkem vzato byla po dobu tří desetiletí věnována 

historiografií pouze okrajová pozornost.
55

 

Významný impuls pro studium pojišťovnictví představoval od roku 1983 

probíhající projekt, v jehož rámci byla zpracována monografie, mapující vývoj odvětví 

v předchozích dvou stoletích, která byla vydána ve třech svazcích na přelomu osmdesátých 

a devadesátých let.
56

 Hlavnímu výstupu projektu předcházela řada přípravných studií, 

postavených na studiu primárních pramenů a vydaných zpravidla ve formě interních tisků 

státní pojišťovny. Novou problematiku otevřela například analýza pronikání politických 

stran do pojišťovnictví po přelomu století z pera Z. Sládka, postavená na základě dobového 

tisku. Autor mapuje vlivové sítě politických stran v českých pojišťovnách a dochází 

k závěru, že po přelomu století nabralo posilování pozic stran v pojišťovnách na 

dynamice.
57

 Autoři dalších studií se zaměřili na otázky právní úpravy pojišťovnictví
58

 a na 

vývoj některých pojistných odvětví.
59

 V rámci příprav Dějin pojišťovnictví byla rovněž na 

FF UK jako diplomová práce zpracována podniková historie pojišťovny Moldavia, jejíž 

                                                 
53

 Bernard MICHEL, Sabotáž rakouských válečných půjček českými bankami v letech 1914-1916, 
Československý časopis historický, Roč. XIV, 1966, 685-698. 

54
 Kolektiv, Sto padesát let českého pojišťovnictví, Praha 1977. 

55
 Svou roli při tom (vedle ideologických důvodů) podle M. Marvana sehrála také náročnost studovaného 

tématu, souvisejícího s problematikou pojistné teorie, a nízká publikační činností pracovníků státní 
pojišťovny. Miroslav MARVAN, Význam pojišťovnictví pro vývoj agrárně průmyslového komplexu v 
Českých zemích do roku 1918. Hospodářské dějiny 16, 1989, s. 268. 

56
 Tento projekt byl součástí širšího akce, řízené komisí dějin závodů v ČSSR při Ústřední škole ROH, mající za 

cíl zpracování dějin závodů a podniků. V jejím rámci byla zřízena na konci roku 1983 i komise dějin České 
státní pojišťovny a o několik měsíců později komise dějin Slovenské státní pojišťovny, které se později 
spojily do komise dějin československého pojišťovnictví. 

57
 Zdeněk SLÁDEK, České pojišťovnictví v kontextu hospodářského a politického života české společnosti před 

první světovou válkou, Praha 1988. 
58

 Pavel MATES – Karel SCHELLE, Vývoj právní úpravy pojišťovnictví do roku 1918, Praha [b.d.]. 
59

 Ján PATOPRSTÝ, K dějinám poišťovania hospodárských zvierat, Praha 1985; Ján PATOPRSTÝ, K dějinám 
poišťovania hospodárských zvierat v Čechách do roku 1948 část III-IV; TÝŽ, Poistenie jatočných zvierat, 
Praha 1988; Ján PATOPRSTÝ, Snahy o zverejnenie živelného a dobytčieho poistenia, Praha 1988. Kapitoly o 
obecném hospodářském a demografickém vývoji v českých zemích byly otištěny jako František DUDEK – 
HÁJEK Jan – FIALOVÁ Ludmila, Historický rámec vývoje pojišťovnictví v Československu do roku 1918, 
Praha 1987. 
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těžiště však leží v meziválečné době.
60

 Studie, otištěná M. Marvanem v časopise 

Hospodářské dějiny argumentovala na základě chronologie zakládání nových pojišťoven 

v českých zemích a údajů, ilustrujících růst pojistné částky pojišťoven, sídlících 

v Rakousko-Uhersku, že pojišťovnictví hrálo rostoucí roli ve stabilizaci agrárně-

průmyslového komplexu českých zemí. Svým způsobem představovala bilanci stavu 

výzkumu vývoje pojišťovnictví v českých zemích do roku 1918.
61

 

Výsledkem práce expertního týmu byly třísvazkové Dějiny pojišťovnictví 

v Československu, redigované M. Marvanem, které představují na vysoké odborné úrovni 

zpracovanou, dosud nejrozsáhlejší a nejkomplexnější publikaci, analyzující vznik a rozvoj 

pojišťovnictví v českých zemích. Nejcennější částí knihy je makropohled na vývoj celého 

pojišťovnictví, jehož závěry se opírají o rozsáhlou statistickou přílohu. Dále se autoři 

zabývali vývojem pojistné vědy, pojistných potřeb, zajišťováním, kartelizačními 

tendencemi i sociální pozicí úředníků pojišťoven. Předkládají také krátké nástiny 

podnikových dějin jednotlivých pojišťoven, vycházející především z jubilejních příruček 

pojišťoven, které doplňují i za využití archivních pramenů.
62

 

Přibližně ve stejné době se dostala do středu pozornosti hospodářských historiků 

podnikatelská činnost Slavie mimo české země.  Nejrozsáhleji se tímto tématem v řadě 

menších studií a následně ve své práci Na prahu české kapitálové expanze zabýval C. 

Nečas, který analyzoval geografickou strukturu filiálek Slavie a sestavil chronologii její 

obchodní expanze. Zdůraznil význam obchodní expanze Slavie jako „předobrazu vývozu 

českého kapitálu“. Zároveň vyvrátil mýtus o „slovanské spolupráci“ jako motivaci 

podnikání Slavie za hranicemi českých zemí. Namísto toho poukázal na ekonomickou 

racionalitu jako hlavní důvod vývozu pojištění.
63

 Případovou studii o podnikání banky na 

Slovensku, rezultujícím v konfliktu s aktéry slovenského i maďarského národního hnutí, 

                                                 
60

 Jiří VONDRÁČEK, Činnost a působení pojišťovací společnosti Moldavia-Generali v letech 1912-1939. 
Příspěvek k dějinám československého pojišťovnictví, Diplomová práce na FF UK, Praha 1986. 

61
 Miroslav MARVAN, Význam pojišťovnictví pro vývoj agrárně průmyslového komplexu v Českých zemích do 

roku 1918. Hospodářské dějiny 16, 1989, s. 253-273. 
62

 Miroslav MARVAN, Dějiny pojišťovnictví v Československu. Díl 1. Do roku 1918., Praha 1989. 
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 Ctibor NEČAS, Na pragu češko-slovenskih finančnih stikov, Zgodovinski časopis 43, 1989, s. 49-57; Ctibor 
NEČAS, Činnost vzájemně pojišťovací banky Slavie v Zalitavsku, Sborník prací FF Brněnské univerzity. C 30, 
1983, s. 99-107; Ctibor NEČAS, Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého bankovního 
kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu, Brno 
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publikoval Roman Holec. Přínos této studie spočívá v především ve využití materiálu z 

budapešťských archivů.
64

 

Vlna zájmu o dějiny pojišťovnictví začala od poloviny devadesátých let do jisté 

míry opadat. Pojišťovnictví byly na konci devadesátých let věnovány dvě ilustrované 

publikace, které popularizovaly závěry předchozího výzkumu. V současnosti se zájem 

badatelů na pojišťovnictví zaměřuje spíše v souvislosti s jeho kulturním kontextem, 

například ve spojitosti s biografickým zájmem o slavné zaměstnance pojišťoven, J. Haška 

a F. Kafku. Kafkově zaměstnání v pojišťovnictví byla věnována stručná monografie.
65

 

V poslední době vzbudila zájem badatelů v souvislosti vzestupu zájmu o kulturní dějiny 

v českých sociálních vědách poněkud bizarní problematika vztahu pohřbu kremací a 

pojišťovnictví.
66

 

Tento přehled lze uzavřít konstatováním, že pojišťovnictví představuje v české 

historiografii – například ve srovnání s bankovnictvím - málo probádanou problematiku. 

Relativně nejvíce pozornosti (a kvalitních prací) bylo věnováno vývoji celého odvětví, 

popřípadě jednotlivých pojistných odvětví v makroperspektivě. Nicméně ani zde nejsou 

všechny otázky zodpovězeny. Ze stávající literatury není například zcela jasné sociální 

zakotvení klientely českých pojišťoven a faktory, ovlivňující růst poptávky po různých 

druzích pojištění. Analyzován dosud nebyl ani průběh kartelizace. Stranou pozornosti stála 

i problematika managementu pojišťoven, jeho majetek, moc a prestiž. Pouze v náznaku 

byla řešena také otázka hospodářského nacionalismu v sektoru pojišťovnictví. 

Výzkum jednotlivých podniků s využitím metod business history nebyl - mimo 

pojišťovny Moldavia - dosud proveden. K dějinám Slavie vznikly kvalitní studie, 

zabývající se její obchodní expanzí. Nicméně ani z těchto existujících prací není jasné, jaké 

místo obchodní expanze zaujímala v rámci podnikatelské strategie pojišťovny a 

analyzována nebyla ani efektivnost této strategie. Další aspekty dějin pojišťovny Slavie 

(např. její geneze, etablování, klientela, podnikatelská strategie, struktura managementu a 

jeho obsazení) zůstávají dosud zcela neprobádaným tématem. 
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1.2.2 Zahraniční studium dějin pojišťovnictví  

 

Zahraniční historiografické a sociologické práce o problematice pojišťovnictví 

rozvinuly více přístupů, které mohou sloužit jako metodologická inspirace pro výzkum 

pojišťovnictví v českých zemích. 

Velkou tradici má výzkum pojišťovnictví, využívající metod hospodářských dějin. 

Vyšly četné práce, zabývající se jednotlivými pojišťovnami, využívající především metody 

business history. Například ve Velké Británii vznikla řada analýz podnikové historie, 

psaných renomovanými hospodářskými historiky.
67

 Vzhledem k mimořádnému stáří 

zkoumaných pojišťoven, které v některých případech podnikají nepřetržitě od počátku 18. 

století, podávají materiály z jejich archivů výpověď o dlouhodobých změnách v dalších 

odvětvích ekonomiky prakticky napříč celou moderní dobou a za využití moderní 

výpočetní techniky slouží například k poznání dynamiky procesu průmyslové revoluce.
68

 

O stavu výzkumu pojišťovnictví svědčí nedávno vzniklá monografie, která 

ambiciózně zkoumá formování pojišťovnictví a vytváření sítí rozptylování rizika na všech 

obydlených kontinentech.
69

 Vycházejí samozřejmě také syntézy o vývoji pojišťovnictví 

v jednotlivých státech.
70

 Z nich se vývoje pojišťovnictví v českých zemích bezprostředně 

týká kolektivní monografie Versicherungsgeschichte Österreichs, jejíž první dva svazky se 

zabývají vývojem pojišťovnictví do rozpadu habsburské monarchie.
71

 Obsahuje 
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 Srv. např. Peter George Muir DICKSON, The Sun Insurance Office 1710-1960. The History of Two and a Half 
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2
. Poslední dvě citované práce jsem 

bohužel neměl během psaní této práce k disposici, cituji dle C. ZWIERLEIN, op. cit. Americkou 
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FELDMAN, Allianz and the German Insurance Business, 1933-1945, Cambridge 2001. 
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Fire Insurance in Great Britain 1700-1850, Aldershot 2004.  Poslední jmenovaná práce mi nebyla v době 
psaní práce dostupná. 
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 Např. Peter KOCH, Geschichte der Versicherungswirtschaft in Deutschland, Karlsruhe 2012. 
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 První svazek je přitom časově vymezen počátky pojišťovnictví na jedné straně a bursovním krachem roku 
1873, svazek II. se zabývá lety 1873-1918. Wolfgang ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte 
Österreichs. Bd. II. Die Ära des klassischen Versicherungswesens, Wien 1988. 
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žurnalistickým stylem psané příspěvky i analyticky pojaté studie, věnované vývoji 

jednotlivých pojistných odvětví a některým dalším speciálním otázkám, jako je vývoj 

pojistného práva a reklamních technik. Slabinou této velmi rozsáhlé publikace je nestejná 

kvalita jednotlivých kapitol a také absence obecného úvodu, systematizujícího předkládané 

poznatky, který však nahrazuje studie editora publikace, W. Rohrbacha, otištěná v časopise 

Institutu für österreichische Geschichtsforschung.  Autor v ní sleduje vznik nových 

pojistných odvětví, která jsou v jeho podání přímým a do jisté míry mechanickým odrazem 

postupující technické modernizace monarchie.
72

 Proti monokauzálnímu vysvětlení 

rozšíření pojišťování se naopak obrací vlivná sociologická práce Viviany Zelizer, která 

argumentuje, že vznik poptávky po pojištění má nejen hospodářské, ale i méně nápadné, 

ale přesto nezanedbatelné kulturní předpoklady.
73

 

Druhý proud studia pojišťovnictví, do nějž patří i poslední zmiňovaná práce, se o 

tuto problematiku zajímá z perspektivy kulturních dějin. Již v padesátých letech se 

zamýšlel v krátké eseji nad vazbou mezi změnami mentality ve vztahu k náboženským 

zdrojům jistoty a rozvojem pojišťovnictví v dlouhém trvání historik první generace školy 

Annales, Lucien Febvre.
74

 Nicméně tento metodologický impuls zůstal bez větší odezvy.
75

 

I druhý podnět studia kulturních aspektů pojišťování vyšel z francouzského prostředí. 

Představovaly ho na konci sedmdesátých let úvahy Michela Foucaulta nad uměním 

vládnout, z nichž vyšel jeho vlivný koncept gouvernmentalité
76

, který označuje 

promyšlený způsob, jak vládnout, určitý typ praxe vlády, soubor principů, obecných 

pravidel, technik i snah o svou konceptualizaci.
77

 Studenti, navštěvující Foucaultův 

seminář, ve svých pracích často promýšleli problematiku pojištění. François Ewald vidí 

pojišťování jako vykonávání specifického typu racionality. Pojištění umožňuje, aby byly 

individuální ztráty způsobené smrtí a nehodou přeneseny z jednotlivce na společenství, 

nikoli formou charity, ale v souladu s principy spravedlnosti. Díky pojišťovací technologii 

se vytváří redistributivní pojetí spravedlnosti, které upřednostňuje rozdělení kolektivní 
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zátěže v rámci společenství členů, jejichž příspěvky mohou být určeny podle jasných 

pravidel, před určováním příčiny, obviňováním nebo hledáním pochybení jednotlivce. 

Pojištění představuje politickou technologii, vedoucí k solidarizaci zájmů. Na konci 

devatenáctého století se z něj stává princip, který pomáhá řešit problémy organizace, 

fungování a regulace evropských společností. Pro tuto práci je důležité Ewaldovo rozlišení 

mezi čtyřmi způsoby, kterými je možné porozumět pojmu pojištění/pojišťování. Hovoří o 

pojišťovacích institucích, tedy pojišťovnách, jichž existují různé typy, lišící se účelem, 

klientelou i právní formou. Všechny tyto instituce mají společné využití pojišťovací 

technologie, tedy „umění spojování“, jež na základě technologie rizika umožňuje celou 

škálu pojišťovacích kombinací, které jsou vytvářeny tak, aby odpovídaly své funkci a 

plnily svou roli. Jedná se o způsob kombinace odlišných prvků ekonomické a sociální 

reality podle sady specifických pravidel. Pojišťovny využívají technologii rizika různými 

způsoby. Právě její specifická aplikace odlišuje různé pojišťovací formy. Způsoby, jakými 

se v daném sociálním kontextu nacházejí výnosné, užitečné a nutné způsoby využití 

pojišťovací technologie, nazývá pojišťovací imaginace.
78

 Ze stejného proudu vychází i 

práce J. Donzelota, který chápe pojištění jako technologii, schopnou transformovat sociální 

prostředí za pomoci solidarity.
79

 Silou pojištění je podle něj definice škody jako dopadu 

nezáměrné kolektivní reality. Tím, že představuje sociální problémy z perspektivy 

vzájemné závislosti a nikoliv jako výsledek individuálních povinností a selhání, se stává 

značně efektivnějším a morálnějším řešením.
80

 

Anglosaské prostředí se mohlo seznámit s Foucaultem inspirovanými studiemi 

pojišťování ve vlivném sborníku The Foucault Effect.
81

 Vyvolal vznik řady prací, 

čerpajících z tohoto inspiračního zdroje.
82

 Stav takto orientovaného anglosaského výzkumu 

a základní badatelské otázky představuje sborník The Appeal of Insurance. Podle jeho 

autorů význam pojištění spočívá v jeho hlubokém významu v procesu vytváření 
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79
 Ta může být přitom založena na různých – jak je označuje D. Defert – modech solidarity. Daniel DEFERT, 

‘Popular Life‘ and Insurance Technology, in: Graham BURCHELL - Colin GORDON, Peter MILLER (Eds.), The 
Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago 1991, s. 211-233. 

80
 Jacques DONZELOT, L’Invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris 1994, především 

s. 121-179. 
81

 Graham BURCHELL – Colin GORDON – Peter MILLER (eds.), The Foucault Effect. Studies in 
Governmentality, Chicago 1991. 

82
 Např. Richard V. ERICSON – Aaron DOYLE – Dean BARRY, Insurance as Governance, Toronto – Buffalo – 

London 2003; Geoffrey CLARK, Betting on Lives. The Culture of Life Insurance in England, 1695-1775, 
Manchester – New York 1999; Timothy ALBORN, Regulated lives. Life insurance and British Society., 
Toronto-Buffalo-London 2009. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

27 

 

současných ekonomických institucí, technik vlády, mechanismů sociálního státu a vzorců 

myšlení. Vedle svého ekonomického významu se stalo pojištění i prvořadou pákou 

disciplinace a kontroly veřejného a soukromého jednání tím, že ho podřídilo kritériu 

pojistitelnosti. Tím, že určuje, co je přijatelné a co nikoliv, přímo či nepřímo ovládá 

člověka, produkty a trhy. Pojišťovací praxe se potýkala se zakořeněnými ideami o 

fungování světa a správném chování lidí v rámci ustaveného sociálního, morálního nebo 

božského řádu; zároveň však hrála nezanedbatelnou roli v definování sociální solidarity, 

hranic mezi spekulativním a zodpovědným jednáním, východisek sociální a intelektuální 

autority, rozsahu majetkových vztahů a rovnováhy mezi rolí veřejnosti a státu při 

zajišťování životní jistoty.
83

 

1.2.3 Širší koncepty 

Tato studie se zabývá vývojem hospodářské instituce, nacionálně
84

 česky a 

slovansky vymezené pojišťovny Slavie, od jejího vzniku až po zásadní přeměnu rámce, 

v němž podnikala, v souvislosti s rozpadem habsburské říše. V této souvislosti je 

podstatné, že v tomto období pokračoval v českých zemích nejen proces společenské 

modernizace a politické diferenciace, ale zvyšovala se také míra nacionalizace společnosti 

i veřejného prostoru – sledované období se v podstatě kryje s „fází C“ národního hnutí 

v typologii M. Hrocha, která nastoupila v šedesátých letech 19. století.
85

 Konceptem, který 

umožňuje analyticky přistoupit k protínání moderního nacionalismu a hospodářského 

života společnosti, je hospodářský nacionalismus. V návaznosti na současný výzkum 

hospodářských dějin ho chápu jako systém, vyjádřený nacionálním zdůvodněním, jež 

vyúsťuje ve sledování nacionálně definovaných ekonomických aktivit, upřednostňujících 

příslušníky daného nacionálního společenství.  Hospodářský nacionalismus existuje ve 

dvou formách. Ve své vnější formě se zaměřuje proti konkurenci pocházející z jiných 

států, vně vlastní ekonomiky, naopak ve formě vnitřní je nástrojem nacionálně 
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definovaného konkurenčního zápasu uvnitř jedné státní ekonomiky. Mezi faktory, které 

zvyšovaly pravděpodobnost vzniku tohoto hospodářského, kulturního i politického jevu 

patří probíhající strukturální změna, přítomnost jinonárodních hospodářských elit, 

ekonomická závislost a chudoba. Časově opožděná industrializace byla téměř vždy 

strategií hospodářského nacionalismu.  

V prostředí českých zemí instrument hospodářského nacionalismu začaly využívat 

nejprve, bez využití struktur státu, nacionálně čeští aktéři jako nástroj konkurenčního boje. 

K přijetí vývojové strategie hospodářského nacionalismu došlo v rámci procesu 

emancipace a formování českého národního společenství, který probíhal na kulturní, 

politické i ekonomické úrovni. V tomto procesu tvořily spojité nádoby na jedné straně 

program hospodářské emancipace, jehož cílem bylo ekonomické zrovnoprávnění, 

odstranění podřízenosti a závislosti, na straně druhé pak hospodářský nacionalismus. 

Hospodářský nacionalismus „hrubého zrna“ přitom zdůrazňoval negaci nacionálního 

protivníka.
86

 Rétorika hospodářského nacionalismu využívala jako argument 

k ospravedlnění tohoto jednání hospodářskou emancipaci, v jádru představovalo však často 

jeho motivaci dosažení ekonomického zisku omezené skupiny profitentů či jednotlivce.
87

 

Hospodářský nacionalismus je výsledkem formativního procesu mezi elitami a 

masami, který by byl bez organizační a politické role elity nemyslitelný. Pod pojmem elita 

přitom rozumím malou skupinu lidí, kteří mají v daných souvislostech nadprůměrný 

společenský vliv, což si uvědomují i ostatní vrstvy společnosti. Není přitom podstatné, 

jestli tuto skutečnost přijímají pozitivně, negativně či jsou vůči ní indiferentní.
88

 Vzhledem 

k tomu, že se větší část nacionálně české hospodářské elity nemohla vykázat výraznější 

generační kontinuitou, bude v této práci řeč především o aktivních podnikatelích, 

představujících typ elity výkonové.
89

 Tato práce zahrnuje i období 1890-1918, které 

                                                 
86

 Jeho instrumenty byly konfrontační postupy v ekonomice, nacionálně vyhrocené postoje, proklamativní 
odmítání „cizích“, popřípadě stejně hlasité přijímání „vlastních“, které v neposlední řadě zahrnovalo 
bojkotové akce.  

87
 Jan HÁJEK - Eduard KUBŮ, Ekonomický nacionalismus českých zemí první poloviny 19. a první poloviny 20. 

století jako středoevropský “model”. Pokus o vymezení specifického typu, Český časopis historický  4/2006, 
s. 783-820. 

88
 Jiří ŠTAIF, Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), In: Jiří ŠTAIF (ed.), 

Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, Praha 2007, 22-36; Vít BĚLIČ - Eduard KUBŮ, 
- Jiří ŠOUŠA, Finanční elity, jejich identita a místo v národní společnosti), In: Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, 
Finanční elity v Českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, Praha, s. 574-621. 

89
 Eduard KUBŮ, - Jiří ŠOUŠA, České (československé) finanční elity v evropském kontextu. Komparace 

domácích a evropských finančních elit - cesta k poznání jejich původu, zrání, mentality, místa v národní 
společnosti a na mezinárodní scéně, In: Jiří ŠTAIF (ed.), Moderní podnikatelské elity – metody a 
perspektivy bádání, Praha 2007, s. 37-53 . 
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sehrálo klíčovou roli při přeměně hospodářských elit v jeden z pilířů společenského vlivu 

českého národního hnutí.
90

 

Při studiu struktury správní rady pojišťovny a jejího obsazení i při analýze sociální 

podmíněnosti pojišťování vycházím metodologicky z konceptů, které ve svém díle 

formuloval Pierre Bourdieu. Každá společnost, s výjimkou těch nejméně diferencovaných, 

se mu jeví jako sociální prostor, tedy jako struktura diferencí, které jsou objektivně 

zakládány strukturou rozdělení forem moci a druhů kapitálů pro dotyčný sociální svět 

rozhodujících.
91

 Bourdieu přitom rozlišuje více typů kapitálu
92

 – mezi jinými kapitál 

ekonomický, kulturní, sociální a symbolický. Poslední jmenovaný představuje formu, jíž 

nabývají různé druhy kapitálu, jsou-li vnímány a uznávány za legitimní.
93

 Rozdělení těchto 

kapitálů určuje strukturu sociálního prostoru, přičemž aktéři jsou podle něj v sociálním 

prostoru rozmístěni podle celkového objemu různých kapitálů, které vlastní, a podle 

struktury svého kapitálu.
94

 Sociální prostor se dělí na jednotlivá pole, která jsou prostorem 

specifických silových vztahů a bojů za jejich zachování nebo změnu, a která se dále 

rozpadají na zvláštní podpole.
95

 Vzhledem k tomu, že Bourdieu nazírá i firmy jako do jisté 

míry autonomní pole v rámci jistého podpole (odvětví) pole ekonomického, je možné 

chápat pojišťovnu Slavii jako pole v rámci podpole pojišťovnictví a šířeji ekonomického 

pole a sledovat změny mocenské konfigurace v poli moci firmy
96

 v průběhu času a 

porozumět tím logice zápasů, v nichž se formulovaly strategické cíle podniku.
97

 Jednání 

aktérů je přitom možné osvětlit pomocí jejich habitu
98

, kapitálu a pole, v němž se pohybují, 

konkrétně jako výsledek relace mezi habitem aktéra, objemem jeho kapitálu (tj. jeho 

pozice v poli) a rozložení sil v rámci daného pole.
99

 

                                                 
90

 Jiří ŠTAIF - Eduard KUBŮ, Česká  hospodářská elita  1890-1918. Pojmy, reprezentace, ambice, In: Milý 
Bore… profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho  70. narozeninám věnují jeho přátelé, kolegové a žáci, Brno 
2003, s. 107-127. 

91
 Pierre BOURDIEU, Teorie jednání, Praha 1998, s. 38. 

92
 Michael GRENFELL (ed.), Pierre Bourdieu. Key Concepts, Durham 2008, passim.; Michal RŮŽIČKA – Petr 

VAŠÁT, Základní koncepty Pierra Bourdieu, Antropowebzin 2/2011, s. 129- 133.  
93

 Pierre BOURDIEU, Sociální prostor a symbolická moc, Cahiers du CEFRES, s. 213- 234. 
94

 P. BOURDIEU, Teorie, s. 22. 
95

 P. BOURDIEU, Teorie, s. 47, GRENFELL, Pierre Bourdieu, s. 47. 
96

 Pole moci je prostor silových vztahů mezi aktéry obdařenými některým z různých druhů kapitálu v té míře, 
aby mohli své pole ovládat. Viz. P. BOURDIEU, Teorie, s. 39. 

97
 Pierre BOURDIEU, Le champ économique, in: Actes de la recherche en sciences sociales 119, 1997, pp. 48-

66, především s. 60-61. 
98

 Habitus Bourdieu definuje jako systém „trvalých, přenositelných dispozic, strukturovaných struktur 
majících sklon fungovat jako strukturující struktury […] objektivně ‚regulovaných’[…], aniž by však byl 
produktem podřízenosti pravidlům, může být kolektivně organizovaný, aniž by byl produktem 
organizačního úsilí nějakého dirigenta.“ Viz M. RŮŽIČKA – P. VAŠÁT, Základní koncepty, s. 131. 

99
 Bourdieu to vyznačuje následující rovnicí: [(habitus)(kapitál)]+pole=jednání. M. GRENFELL, Pierre 
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1.3 Pramenná základna 

 

Tato studie vychází především ze studia archivních pramenů aktové povahy. Z nich 

využívám nejčastěji pramenů vnitroinstitucionálních, nicméně se je snažím doplňovat i 

pomocí ego-dokumentů. Zároveň pracuji i s prameny tištěnými, které představují 

především dobové odborné publikace, brožury, statistiky a v neposlední řadě i periodický 

tisk. 

Mezi vnitroinstitucionálními prameny zaujímá klíčové postavení registratura 

pojišťovny Slavie, uložená v podnikovém archivu České pojišťovny.
100

 Fond „Slavia“ 

patří, společně s fondem První české vzájemné pojišťovny, k nejkompletněji dochovaným 

fondům soukromých pojišťoven v českých zemích. Nejvýznamnější součástí tohoto fondu 

jsou v úplnosti zachované protokoly správní rady a ředitelství pojišťovny. Na svých až 

tisíci stranách obsahuje padesát svazků z let 1868/9 - 1918 zápisy, týkající se rozhodnutí o 

dlouhodobé podnikatelské strategii pojišťovny i její každodenní provozní agendy.  

Usnesení ze zasedání správní rady i ředitelství jsou obvykle zaznamenávána stručně, 

v některých případech pouze bodově. Dále jsou do knih vevázány některé kartelové 

smlouvy. Významné jsou rovněž průběžné bilance, které významně doplňují výroční 

zprávy pojišťovny. Podávají například informaci i o regionální struktuře klientely 

živelního pojišťovacího obchodu Slavie.  

Sociální struktura klientely pojišťoven, sídlících v českých zemích, je 

problematikou, jíž bylo dosavadním výzkumem věnováno málo pozornosti. Syntéza 

Dějiny pojišťovnictví v Československu nabízí pouze stručně formulované hypotézy.
101

 

Písemnosti Slavie představují dostatečně rozsáhlý a reprezentativní pramen, který 

                                                                                                                                                    
Bourdieu, s. 49-67, především s. 51. 

100
 Dále pod zkratkou PAČP. Do PAČP se dostaly registratury pojišťoven sloučením znárodněných pojišťoven, 
ke kterému došlo na konci čtyřicátých let. 

101
 Pro období do přelomu století zdůrazňuje v životním pojištění rostoucí pojistné potřeby „sílící buržoazie 
ve městech i na venkově, ale také zámožnějších středních vrstev (obchodníků, řemeslníků, středních 
rolníků, inteligence). […] Dělnická třída – až na úzkou vrstvu dělnické aristokracie- byla ze soukromého 
životního pojištění zcela vyloučena pro naprostý nedostatek peněžních prostředků.“ Teze prezentované 
v oddílu, věnovanému letům 1900-14, předchozí tvrzení dále rozšiřují. Buržoazie a část šlechty se měla 
pojišťovat na „velké životy“, zatímco pojistné potřeby „dělnické byrokracie“, středních rolníků a „vesnické 
buržoazie“ měly být uspokojovány v rámci „pojištění malých životů“. Neshoda mezi oběma hypotézami 
spočívá v tom, že zatímco podle první teze hrají roli při vytváření poptávky po pojištění – vedle samotné 
možnosti vytvářet úspory - pojistné potřeby aktérů, druhá teze v podstatě počítá s přímou úměrou mezi 
ekonomickým kapitálem aktéra a jeho poptávkou po pojištění. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 143., Tamtéž, 
s. 192. 
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umožňuje tyto teze ověřit. Při jejich analýze budu vycházet ze schématu sociálního statusu, 

který pro českou společnost sestavil D. Jančík a E. Kubů (viz příloha č. I).
102

 

Některé zápisy v protokolech, týkající se klientely pojišťovny, je nutné zpracovávat 

pomocí výpočetní techniky. V první řadě se jedná o soubor více než deseti tisíc žádostí o 

uzavření pojistné smlouvy. V protokolech ze zasedání ředitelství se totiž nacházejí 

záznamy o klientech, kteří zažádali o uzavření nové, či o navýšení pojistné částky staré 

pojišťovací smlouvy, na částku převyšující 10 000 korun. Celkem 10 329 různých zápisů, 

pocházejících z let 1890 až 1918, obsahuje základní informace o klientovi i o poptávaném 

pojistném produktu.
103

 Slabým místem tohoto pramene hromadné povahy je jeho 

neúplnost. Vypovídá pouze o relativně malém segmentu klientely pojišťovny, konkrétně o 

její nejzámožnější části. Jedná se o necelou pětinu nově uzavřených pojistek. Nicméně tyto 

zápisy představují vlastně jediný zdroj, na jehož základě je možné sledovat sociální 

zakotvení pojišťovny, sociální podmíněnost poptávky po životním pojištění a analyzovat 

změny v klientele, odrážející rozšiřování životního pojišťování kolem přelomu století. 

Údaje o uzavřených smlouvách jsem se rozhodl zpracovat s využitím elektronické 

databáze. Jako přímý vzor mi sloužila studie L. Schwarze a L. Jonese, která ukázala 

možnosti i limity tohoto přístupu.
104

  Její autoři podrobili analýze 15 000 požárních 

pojistek, které v roce 1780 předepsala tehdy největší britská požární pojišťovna Sun Fire 

Office. Z jejich studie vyplývá, že tento druh pramene má výpovědní hodnotu především 

jako doklad rozšíření praxe pojišťování v jednotlivých regionech a umožňuje vymezit 

sociální zakotvení pojišťovny a popřípadě vytvořit typologii jejích klientů, naopak ho lze 

pouze s výhradami využít jako indikátor míry rozvoje regionů.
105

 

Data o klientech Slavie jsem vložil do databáze
106

, obsahující základní informace o 

klientovi (titul, jméno, příjmení
107

, věk, profese, obec a zemi, odkud klient pocházel)
108

 a 

údaje o uzavřené pojistce (označení pojistného produktu, měsíc a rok jejího 

uzavření/navýšení a výši cílové pojistné částky). Specifický problém přitom představovaly 

                                                 
102

 Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ, „Arizace“ a arizátoři. Drobný a střední židovský majetek v úvěrech 
Kreditanstalt der Deutschen (1939-1945), Praha 2005, s. 9. 

103
 Zápisy obsahují zpravidla titul, jméno, profesi klienta, lokalitu, kde žije, výši pojistné částky a kód 
pojistného produktu, o nějž měl klient zájem. 

104
 L. D. SCHWARZ – L. J. JONES, Wealth, Occupations and Insurance in the Late Eighteenth Century: The 
Policy Registers of the Sun Fire Office, The Economic History Review, New Series, 3/36, 1983, s. 365-373. 

105
 Ibidem. 

106
 Při vytváření databáze jsem využil databázového programu MS Access. 

107
 Jméno a příjmení byly z praktických důvodů sledovány pouze do konce roku 1900, v další části databáze 
jsou indikovány pouze v případě známých aktérů. 

108
 Země v samotných pramenech určena není, lze ji však velmi spolehlivě určit pomocí nástroje, dostupného 
na www.cisleithanien.eu. 
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profese klientů. Jednoslovný, popřípadě několikaslovný popis profese, využívaný 

v prameni, nepodává dostatečně detailní informaci o sociálním statusu klienta. V tabulce, 

sledující sociální status klientů Slavie, kterou jsem na základě databáze sestavil, jsem údaje 

o klientech roztřídil podle příslušnosti k vyšší, popřípadě střední třídě a v rámci těchto tříd 

dále podle profesních skupin, mezi nimiž bylo v některých případech vést hranici 

arbitrárně. Přestože je předložené rozdělení poněkud schematické a nelze vyloučit ani jisté 

zkreslení, domnívám se, že si výsledné údaje stále udržují výpovědní hodnotu a odrážejí 

vývojový trend, který bylo mým cílem sledovat.
109

 

                                                 
109

 Při zjišťování sociálního statusu klientely životního pojištění jsem rovněž vyšel ze schématu D. Jančíka a E. 
Kubů, nicméně charakter využívaného pramene (například nejsou zmiňovány údaje o výměře půdy u 
rolníků) mi neumožnil tak přesné dělení. Rozlišuji tedy jednotlivé sociální třídy a v jejich rámci jednotlivé 
profesní skupiny. Vzhledem k nepřítomnosti klientů z nižší třídy v analyzovaném souboru ji do výsledných 
tabulek nezahrnuji. 

Sociální status Detail 

Vyšší třída 

Velkostatkáři Vlastníci zemědělských podniků, označení v prameni jako „velkostatkář“, 
„veleposestnik“ 

Velkoobchodníci Klienti, v protokolu uvedení jako „majitel velkoobchodu“, „velkoobchodník“. 

Statkáři Vlastníci zemědělských podniků, označení v prameni jako „statkáři“, popř. 
„nájemci statku“. 

Podnikatelé Majitelé firem a vrcholový management: v protokolech uvedeni jako „továrník“, 
„společník (podniku)“, „bankéř“ a „stavitel“, „ředitel“, a „hospodářský správce“ 
atp. 

Střední třída 

Svobodná povolání Shrnuje svobodná povolání: advokáty, notáře, právníky, lékaře, lékárníky a 
veterináře. 

Soukromníci Klienti, označení jako „soukromník“. 

Majitelé realit Klienti, v protokolu uvedení jako „majitel domu“, „majitel domů“ nebo „majitel 
realit“. 

Inženýři Shrnuje profese „inženýr“, „chemik“, „architekt“. 

Obchodníci Klienti, označení jako „obchodník“, „kupec“ nebo „trgovec“. 

Další živnostníci a 
malopodnikate
lé 

Shrnuje další řemeslné a koncesované živnosti dle živnostenského zákona. 

Rolníci Vlastníci zemědělských podniků, označení v prameni jako „rolník“. 

Úředníci Shrnuje státní i soukromé úředníky. Klienti ve smlouvě označeni jako „úředník“, 
nebo konkrétní funkcí. 

Policisté a četníci Pozice v policejním nebo četnickém sboru. 

Vojáci Služba v rakousko-uherské armádě. 

Kněží Katolické, pravoslavné i reformované duchovenstvo a kněží. 

Učitelé Shrnuje závislé ve vzdělávacím systému, v prameni uvedené jako „učitel“, 
„gymnasiální profesor“ a 30 vysokoškolských učitelů. 

Umělci Profese akademického malíře, sochaře, hudebního skladatele, herce, spisovatele a 
redaktora. Aktéři, u nichž je jako jediná uvedena profese „redaktor“ jsou 
rovněž zahrnuti do této kategorie. 

Dílovedoucí a 
dílenští mistři 

Klienti, označení jako dílovedoucí a dílenští mistři. 

Obchodní příručí Pomocné profese v obchodě. 
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Analogickým způsobem, tedy s využitím databáze, bylo nutné přistoupit i 

k několika tisícům jmen zastupitelů Slavie, které pojišťovna jmenovala nebo naopak 

zrušila. Dále se v protokolech ředitelství nachází více, než deset tisíc rozhodnutí o udělení 

hypoteční půjčky. Na rozdíl od životních pojistek jsem však v obou případech využil 

metodu sondy.
110

 Fond Slavie obsahuje pro sledované období vedle zmíněných protokolů 

ještě stenografické protokoly z valných hromad pojišťovny, které umožňují analyzovat 

vztah mezi managementem firmy a jejími vlastníky, kterými byla v případě vzájemné 

pojišťovny Slavie část pojistníků. Téměř kompletní jsou i výroční zprávy pojišťovny, jeden 

ze základních pramenů pro sledování podnikatelské strategie managementu firmy a její 

efektivnosti.  

Slavie jako vzájemná pojišťovna, což byla forma velmi blízká družstvu, nebyla 

vedena u krajského obchodního soudu v Praze. Její tiskoviny však shromažďovalo pražské 

policejní ředitelství, v jehož fondu – v registru spolků - se zachovaly výroční zprávy, 

brožury a letáky z prvních let existence firmy a prameny, vyšlé z komunikace firmy 

s úřady. Fond policejního ředitelství se tak stává významným zdrojem informací především 

pro dobu krátce po založení pojišťovny, kdy byla nedůvěra policejních orgánů, soudě 

alespoň podle počtu zadržených materiálů, největší. Dva hlavní zdroje 

vnitroinstitucionálních pramenů je možné doplnit ještě o fondy pražského místodržitelství, 

které obsahují menší množství písemností, spojených se Slavií a dále o protokoly 

správních rad akciových bank, uložené v archivu České národní banky. 

Komplementární význam mají z pramenů aktové povahy pro tuto práci ego-

dokumenty, konkrétně osobní pozůstalosti manažerů pojišťovny. Nejpřínosnější je 

bezpochyby archivně nezpracovaný fond JUDr. Václava Peči, vrcholového manažera 

Slavie a pojišťovacího experta. Peča, který začínal roku 1908 ve Slavii pracovat jako 

úředník, popisuje v nedokončených pamětech svůj kariérní vzestup na pozici generálního 

                                                                                                                                                    
Kvalifikovaní 

dělníci 
Kvalifikovaná námezdní manuální práce v průmyslu (např. strojníci, montéři, 

typografové). 

(Nižší třída) V souboru se klienti z nižší třídy nenalézají. 

Nejasný, nevykrystalizovaný sociální status 

Neuvedeno Klienti, jejichž profese nebyla uvedena. 

Nevykrystalizovaný Klienti, kteří ještě nezískali jasně definovaný sociální status (např. „student“, 
„syn“). 

Ženy v domácnosti Ženy v domácnosti, identifikované v prameni profesí svého manžela či otce a také 
vdovy. Vzhledem ke schopnosti vytvářet úspory lze u nich předpokládat 
příslušnost k vyšší, popřípadě střední třídě. 

 
110

 V případě životních pojistek totiž ředitelstvo vyřizovalo řadu pojistek tak, jak jednotlivé „zásilky“ přišly od 
zastupitelství pojišťovny. Proto jsou například všichni slovinští zákazníci zpravidla umístěni vedle sebe. 
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ředitele této pojišťovny i své kroky na tomto postu. Paměti, sepisované v šedesátých 

letech, nabízejí na fungování instituce „pohled zevnitř“. V Pečově pozůstalosti se nachází 

také několik interních expertiz, které byly určeny pro management pojišťovny.
111

 Paměti, 

spojené s rodinnou kronikou, se nacházející také ve fondu Vladislava Klumpara. Autor 

v nich věnuje větší množství prostoru i vzpomínce na svého otce, L. Klumpara, přičemž 

popisuje i jeho aktivitu na postu člena ředitelství Slavie.
112

 Z pozůstalostí K. P. Kheila, J. 

Herolda, V. Štecha a V. Choce je možné využít především korespondenci, která ukazuje na 

rozsah a strukturu sociálních sítí těchto aktérů a na jejich habitus.
113

 Podobnou roli plní i 

vydané paměti (Václav Štěch, synové V. Vondráčka a J. V. Nováka).
114

 

Z tištěných pramenů se tato práce opírá o statistické publikace, vydávané předlitavským 

ministerstvem vnitra, popřípadě zemskou samosprávou a o ročenku Assecuranz-compass, 

jejíž redakce byla úzce spojena s akciovými pojišťovnami. Mnoho světla vnese do 

problematiky i všeobecně zaměřený i odborný periodický tisk. Do komplikované praxe 

pojišťoven minulého století je dobrým úvodem dobová teoretická literatura. Specifickým 

pramenem jsou reklamní brožury, které vypovídají o způsobech ospravedlnění 

pojišťovacího obchodu a nepřímo také o habitu adresátů, jimž byly určeny. 

1.4 Badatelské otázky 

Cílem této práce je analyzovat genezi, etablování pojišťovny Slavie, její sociální 

zakotvení v klientele i managementu, dále formulaci a změny podnikatelské strategie, 

kterou tento management sledoval, a sítě, které management spojovaly s dalšími aktéry 

hospodářského, politického a kulturního pole. Spodním mezníkem práce je rok založení 

pojišťovny (1869), horní mezník představuje rozpad habsburské říše v roce 1918, který 

přinesl zásadní změny politického rámce, které Slavia musela ve své podnikatelské 

strategii zohlednit. 

Vznik pojišťovny se snažím zasadit do širšího společenského kontextu šedesátých 

let 19. století. V první kapitole přistupuji k projektům pojišťoven v dílech představitelů 

raného českého ekonomického myšlení, F. C. Kampelíka a F. L. Chleboráda, jako k výrazu 

specifické pojišťovací imaginace. Vycházím z teze, že přijetí pojišťovací technologie 

                                                 
111

 LA PNP (pobočka Staré Hrady), fond Václav Peča 
112

 ANM, fond NAD 217 (Klumpar Vladislav) 
113

 ANM, fond Václav Choc; Městské Muzeum ve Slaném, pozůstalost V. Štecha; LA PNP Josef Herold; LA PNP 
Karel Petr Kheil. 

114
 Vladimír VONDRÁČEK, Lékař vzpomíná: (1895-1920), Praha 1973; Václav ŠTECH, Džungle literární a 
divadelní, Praha 1937; Ladislav NOVÁK, Pásmo vzpomínek, Praha 1947. 
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v české společnosti bylo výsledkem kulturního transferu a ptám se v této souvislosti, jestli 

v rámci tohoto přenosu došlo ke změně předpokládané funkce pojišťovny ve společnosti. 

Kapitola vypovídá o způsobech, jimiž byla v daném sociálním kontextu, tedy v nacionálně 

české společnosti 60. let 19. století, nacházena využití pojišťovací technologie, považovaná 

za výnosná, užitečná nebo nutná a o konkrétní podobě těchto projektů. Na počátku druhé 

kapitoly se ptám po předpokladech vzniku pojišťovny na rovině pojistných potřeb, tedy 

poptávky po jistotě, proměněné v komoditu. Na příkladu diskuse v nejvýznamnějším 

nacionálně českém deníku, Národních listech, ukazuji, že v české společnosti konce 

šedesátých let neuspokojené pojistné potřeby existovaly. Skupiny klientů, které nebyly 

spokojené se službami v Čechách podnikajících pojišťoven, se snažím sociálně zařadit a 

analyzuji jejich požadavky. Ve světle těchto pojistných potřeb interpretuji projekt 

pojišťovny Slavie, který předložil čtenářům Národních listů F. L. Chleborád. Následně 

sleduji na základě analýzy sociální struktury zakladatelů pojišťovny a pramenů, 

dokumentujících jednání části těchto zakladatelů s dozorčími úřady, vyjednávání mezi 

těmito aktéry a snažím se určit, do jaké míry ovlivnilo výslednou podobu Slavie a základní 

rysy její podnikatelské strategie. Závěrem analyzuji strukturu obrazu, který o procesu 

zakládání pojišťovny konstruují její jubilejní publikace, a vysvětluji jeho funkci. 

Ve třetí kapitole, postavené na analýze statistických publikací pomocí 

kvantitativních metod, se zabývám strukturou pojistného trhu v habsburské monarchii 

v posledním čtvrtstoletí její existence, přičemž se zaměřuji na tři ve sledované době 

nejvýznamnější pojistná odvětví – požární, krupobitní a životní pojištění. Větší pozornost 

přitom věnuji trhu předlitavské části monarchie. Snažím určit význam Čech a potažmo 

českých zemí v jeho rámci. Stranou pozornosti nenechávám ani otázku sociální struktury 

klientely pojišťoven. 

V následujících třech kapitolách, představujících jádro práce, využívám metody 

business history a s jejich pomocí analyzuji formulaci podnikatelské strategie Slavie, její 

změny, i zisky které přinášela ve všech pojistných odvětvích, která ve sledovaném období 

Slavia provozovala.
115

 Podnikání pojišťovny zasazuji do širšího rámce, který představuje 

proces rozšiřování pojišťování v české společnosti, který se odráží v rostoucí poptávce po 

různých druzích pojištění. Sleduji dynamiku tohoto procesu a zároveň se pokouším 

vymezit faktory, které přijetí a rozšiřování tak komplexní služby, kterou pojištění 

představuje, podmiňovaly.  
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 Tj. pojištění požární, skel proti rozbití, životní, krupobitní a pojištění proti krádeži vloupáním. 
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Sledované půlstoletí existence pojišťovny bylo pro účely analýzy třeba dále 

rozčlenit. Hlavním kritériem periodizace byla podnikatelská strategie Slavie. Sledované 

období se podle tohoto měřítka rozpadá na dvě hlavní fáze, přičemž mezníkem je polovina 

osmdesátých let, která přinesla její podstatnou reformulaci. Zatímco první období (od 

založení Slavie do roku 1885) je ve znamení obchodní expanze na trh dalších Slovany 

obývaných regionů a zavádění nových pojistných produktů, po tomto mezníku nastupuje 

spíše snaha o konsolidaci pojišťovny, po vybudování větších rezerv a tendence 

k zapojování do kartelových organizací pojišťoven. Na nové trhy v tomto období Slavia – 

s jedinou podstatnější výjimkou – nepronikala. Analýza životního pojišťování, jehož vývoj 

je méně kontinuální, než v případě pojištění škodových, je dále periodizována na základě 

vývoje poptávky po pojistných produktech, která pouze částečně odrážela průběh 

hospodářského cyklu.
116

  

K prezentovaným datům je třeba ještě dodat, že v roce 1892 proběhla peněžní 

reforma, při níž byl v Rakousku-Uhersku zlatý nahrazen korunou v kurzu 1:2, nicméně 

v pramenech jsou dále uváděny údaje ve zlatkách. V této práci jsou zlatky standardně 

převáděny na koruny podle zmíněného kurzu. 

V následujících dvou kapitolách se zabývám dvěma významnými prvky 

podnikatelské strategie pojišťovny. V první analyzuji strategii, kterou management Slavie 

sledoval při investování rezerv pojišťovny. V druhém mapuji zapojování Slavie do sítě 

existujících kartelových dohod a vznik nových kartelových organizací pojišťoven 

v Rakousku-Uhersku. Cílem analýzy je přitom vymezit faktory, které hrály roli při vzniku 

kartelových organizací a při zapojení Slavie do nich.  

                                                 
116

 Počáteční zájem o tontiny, které představovaly v jádru druh loterie a jenž charakterizuje první období, 
kryjící se v podstatě s vrcholem zakladatelské horečky, opadl po burzovním krachu roku 1873. Druhé 
období, trvající až do konce sedmdesátých let, je ve znamení téměř absentující poptávky jak po 
tontinách, tak po plnohodnotném životním pojištění. Hospodářské oživení na počátku osmdesátých let, 
končící propuknutím nové hospodářské krize v roce 1884, přináší nový nárůst zájmu o tontiny a zvyšuje 
se i počet uzavřených životních pojistek. V polovině osmdesátých let mění pojišťovna svou strategii a 
přestává provozovat tontiny, její pozornost se zcela obrací na plnohodnotné pojistné produkty. Deset 
následujících let, zahrnujících konjunkturu let 1889-90, na ní navazující mezikrizi roku 1891, následnou 
depresi až po oživení, které přinesla polovina devadesátých let, představovalo čtvrtou fázi vývoje 
životního pojišťovacího obchodu pojišťovny. Charakteristické bylo pro ni postupné vyplácení závazků vůči 
klientům tontin a pozvolný nárůst poptávky po plnohodnotném životním pojištění. Páté období, 
vymezené lety 1896-1914, je spojené se značným nárůstem poptávky po tom zdroji životní jistoty, který 
představovala životní pojistka. Poptávka přitom rostla jak letech 1900-03, kdy byla ekonomika monarchie 
zasažena hlubokou krizí tak v době následující konjunktury. Tento trend v podstatě bez přerušení 
pokračoval i přes mezikrizi let 1908-9 a následné oslabení hospodářského růstu až do počátku první 
světové války, kterou pojednávám odděleně. Periodizace dle Vlastislav LACINA, Hospodářství českých 
zemí 1880-1914, Praha 1990, s. 11 an. 
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V závěrečné kapitole se za využití konceptů P. Bourdieu zabývám postupně 

nejvýznamnějšími statutárními orgány pojišťovny, jejich strukturou, funkcí a personálním 

obsazením. Na základě biografických informací o téměř sedmdesáti členech správní rady, 

ředitelství pojišťovny nejprve určuji sociální zakotvení pojišťovny na úrovni jejího 

managementu. Následně sleduji v mikrohistorické perspektivě proces pronikání agrární 

strany do pojišťovny Slavie, vymezuji jeho předpoklady, příčiny a následky a zasazuji ho 

do širšího kontextu. V poslední části této kapitoly se zabývám vztahy mezi správní radou a 

profesionálním managementem pojišťovny na příkladu geneze specifického postavení 

generálního tajemníka Slavie a sleduji habitus aktérů, kteří tuto pozici obsazovali. 

Obecně má tato tematicky zaměřená práce za cíl rozšířit současné poznání 

problematiky přijetí a rozšiřování pojišťování v českých zemích do roku 1918. 
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2 Pojišťovací imaginace v raném českém ekonomickém myšlení 

2.1 Pojišťovna jako předmět kulturního transferu 

 

S postupem modernizačního procesu se měnily zdroje jistoty české společnosti. 

Jednou z institucí, která začala roli poskytovatele jistoty nově plnit, byla pojišťovna. 

Ve srovnání se západní Evropou pozdní vznik pojišťoven a přijetí praxe pojišťování 

v českých zemích jsou příkladem ideového transferu. Zdrojem inspirace byly přitom 

regiony, kde dosáhlo pojišťovnictví relativně většího rozsahu, především Německo, Anglie 

a Spojené státy americké.
117

 Tento kulturní transfer však nebyl mechanickým přenesením 

vzorů do českých zemí, ale přinášel i změny přejímaných institucí. 

Šedesátá léta devatenáctého století přinesla do české společnosti nárůst 

pojišťovacích potřeb a také, obecněji, úvah o hospodářské emancipaci. Jejich výsledkem 

byl, na poli pojišťovnictví, vznik dvou rozsáhleji písemně formulovaných projektů zřízení 

české pojišťovny. Prvním z nich byly úvahy F. C. Kampelíka o zřízení živelních 

                                                 
117

 Proti zdrojům, odkud byly vzory přejímány, se však ozývaly kritické hlasy. Roku 1913 přednesl pozdější 
profesor pojistné matematiky Emil Schoenbaum v kurzu, pořádaném Sdružením úřednictva 
českoslovanského ústavů peněžních: „Činíme příliš ve svém vývoji svým vzorem Němce, Angličany, 
Američany, tedy veliké národy, kdežto bychom měli obracetí stejně svou pozornost ku bohatě – a co je 
důležito – jinak rozvitému pojistnictví malých národů: Švédů, Norů, Finů, Dánů. Naším ideálem jsou 
imponující cifry pojištění anglického, amerického a německého, slepě přejímáme zlozvyky našeho 
rakouského pojišťovnictví, jevící se v oné nezřízené honbě za vysokými dividendami, provizemi, 
obrovskými ciframi produkce, se všemi jeho zhoubnými následky. Zatím tiše pracují praktikové i 
teoretikové oněch malých národů na tom, aby zdůraznili ethické, sociální a výchovné síly životního 
pojišťování. Emil SCHOENBAUM, Ze životního pojišťování, Českoslovanské pojišťovnictví 4/40, s. 30. Emil 
Schoenbaum (1882–1967) vystudoval pojistnou matematiku na univerzitě v Göttingenu a na podnět T. G. 
Masaryka začal působit na poli sociálního pojištění. Roku 1919 se habilitoval v oboru pojistná 
matematika a matematická statistika na Karlově univerzitě. Řádným profesorem se stal roku 1923. Byl 
jedním ze zakladatelů časopisu „Aktuárské vědy“ (1930). Po roce 1939 pracoval v zahraničí. Spolupůsobil 
při reformách sociálního pojištění např. v některých zemích latinské Ameriky, v USA a Kanadě. Zemřel 
v Mexiku roku 1967. Srv. Štěpánka BILOVÁ – Laurent MAZLIAK – Pavel ŠIŠMA, The Axiomatic Melting Pot. 
Teaching probability theory in Prague during the 1930’s, Journal Electronique d’Histoire des Probabilités 
et de la Statistique 2/2, 2006, 1-30. 
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pojišťoven na venkově
118

, druhým byla propozice F. Chleboráda, volající po vniku dvou 

typů pojišťovny, „náhradné“ a „předstižné“.
119

 Druhý z textů je pro tuto studii obzvláště 

významný, neboť je dokladem ekonomického myšlení klíčového aktéra v zakládání 

pojišťovny Slavie, v níž našly Chleborádovy ambiciózní plány částečnou realizaci. 

Kampelík i Chleborád se vyjadřují k pojistně-technickým principům, na nichž má být 

jejich projekt postaven, ještě rozsáhleji však o roli, kterou má pojišťovna hrát ve 

společnosti.  Analýze jejich projektů se bude věnovat tato kapitola. Jejím východiskem je 

přitom postřeh P. O’Malleyho, podle nějž je způsob i rozsah konkrétní aplikace pojišťovací 

technologie plastický a je do velké míry určován povahou politických programů, do nichž 

je zasazena.
120

 

Do konkrétního historického kontextu viktoriánské společnosti zasadila pojištění L. 

McFall, která se ve své studii zabývala způsobem, kterým pojišťovny apelovaly na svou 

potenciální klientelu pomocí reklamních brožur a obecněji, afinitou mezi pojišťovací 

technologií a liberalismem viktoriánské doby. Reklama pojišťoven zdůrazňovala, pojištění 

spočívá na „vědeckých základech“, neboť je založeno na využití pojistné matematiky, což 

mělo dodat na důvěryhodnosti pojistným produktům i jejich poskytovatelům. Zároveň 

prezentovala reklama pojišťování jako ideální jednání, které bylo plně v souladu s platnou 

morálkou. Jádrem argumentace byl důraz na prozíravost jednotlivce. Zároveň reklamní 

brožury prohlašovaly, že pojišťování umožňuje čelit možným společenským zlům, 

způsobeným chudobou. Jejich argumentace se dovolává ideálů zbožnosti, prozíravosti a 

příkladného chování, sebeovládání a sebezdokonalování, které pojištění podporuje. V 

propagaci pojišťoven viktoriánské Anglie se tak mísí diskurzy kvazireligiózně definované 

morálky s důrazem na pojistně-technické základy pojištění, zajišťující důvěryhodnost 

podniku. Pojišťovny tak apelovaly nejen na ekonomickou racionalitu, ale i na morální 

                                                 
118

 František Cyril KAMPELÍK, Všeobecná assekurace proti škodlivým živlům, proti pádu dobytka, po všech 
krajích zaříděná, výborně by u nás napomáhala orbě, průmyslu rolnickému, Praha 1922; Tuto následuje 
kratší návrh v TÝŽ, Prostředky proti zlým časům, Hradec Králové 1864. 

119
 Pojišťovny náhradné jsou pojišťovnami v dnešním smyslu. Rozptylují škody, které utrpí jednotlivec, v co 
nejširším rizikovém společenství. Naopak Chleborádovy pojištovny předstižné se snaží ztrátám předejít, 
v podstatě přímou disciplinací svých klientů. 

120
 O’Malley se zde polemicky obrací proti J. Donzelotovi a F. Ewaldovi, kteří argumentují, že pojišťovací 
technologie získala ve 20. století svůj vliv především díky schopnosti zajistit ovládání obyvatel, kterou má 
v sobě zakódovanou. O’Malley své námitky formuluje na základě analýzy diskurzů rizika v druhé polovině 
20. století, konkrétně na příkladu neoliberalismu, který nahrazuje kolektivizované využití pojišťovací 
technologie individualizovaným a diskurz sociální jistoty diskurzem zodpovědnosti. Tato změna je podle 
autora důkazem „ohebnosti“ pojišťovací technologie při jejím využití v rámci různých politických 
racionalit. Pat O’MALLEY, Risk and Responsibility, in: Andrew BARRY - Thomas OSBORNE - Nicholas ROSE, 
Foucault and Political Reason, Chicago 1996, s. 202. 
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principy. V tom se odrážel, jak autorka ukazuje: „důraz, kladený liberalismem viktoriánské 

doby zároveň na ekonomický liberalismus s jeho akcentováním finanční zodpovědnosti 

jednotlivce v rámci „volného“ trhu, a na politický liberalismus, chápající svobodu a 

prozíravost jako ctnosti, které je nutno pěstovat pro konkrétní záměry.“
121

 

Kampelíkův návrh a Chleborádův projekt „předstižné pojišťovny“ s liberalismem 

některé styčné body sdílejí, ve své podstatě jsou, domnívám se, ale protiliberální. Oba 

vycházejí z principů hospodářského nacionalismu. Jejich autoři s nimi spojují rozsáhlé 

naděje. Pojišťovny pro ně představují více, než pouhou hospodářskou instituci. V obou 

návrzích je pojištění spíše technikou vlády, která odstraní problémy, jimž tehdejší 

společnost čelila, a přinesou její nové uspořádání. Autoři v tomto novém světě, jak ukáže 

detailnější analýza, neakcentují vždy stejné momenty. 

2.2 Pojišťovna jako nástroj modernizace venkova u F. C. Kampelíka 

F. C. Kampelík svůj nejpropracovanější projekt pojišťovny podal ve svém spisku 

Všeobecná assekurace proti škodlivým živlům, proti pádu dobytka, po všech krajích 

zaříděná, výborně by u nás napomáhala orbě, průmyslu rolnickému, vydaném v Hradci 

Králové roku 1864. Na počátku zdůrazňuje ekonomickou zaostalost kolektivu – „dosud 

málo průmyslovými se osvědčujeme“.
122

  Ta je pro něj východiskem k úvahám o jejích 

příčinách a o možných modernizačních strategiích, se zvláštním zaměřením na venkovské 

prostředí. Příčinu vidí ve skutečnosti, že mnoho kapitálů odchází přes hranice, neboť se 

nezakládají pojišťovny v českých zemích. Jedním z viníků zaostávání se pro něj stává 

„nenáviděný, padlý“ Bachův režim, který „nám velkou sílu kapitálů z oběhu všelikými 

praktikami vytáhnul“, následkem čehož je drahý úvěr. Další ranou jsou pak živelní škody a 

pád dobytka.  Cestu k blahobytu pro něj představuje zakládání domácích – okresních nebo 

krajských – požárních a krupobitních pojišťoven, které by před těmito riziky chránily a jež 

by měly být zakládány v co největším počtu. Dále navrhuje zřízení pojišťoven proti pádu 

dobytka, spojených s půjčovnami dobytka, jejichž klientelou by měli být především drobní 

rolníci.
123

 

                                                 
121

 Liz McFALL, ´The Rules of Prudence´ Political Liberalism and Life Assurance in the Nineteenth Century, in: 
Gregory ANDERSON - Geoffrey CLARK - Christian THOMANN - Christian von der SCHULENBURG (eds.), 
The Appeal of Insurance, Toronto-Buffalo-London 2011, s. 127-147. 

122
 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 77. 

123
 Předpokládá, že půjčovna by měla poskytovat k zápůjčce koně a krávy, ale i menší zvířectvo – kozy. 
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Projekt počítá se založením pojišťoven v českých zemích a v horních Uhrách, které 

by provozovaly živelní pojištění a pojištění proti pádu dobytka.
124

  Pojišťovny mají mít 

nucené členství, přičemž povinnost pojistit se má vyvstat podle Kampelíka pro všechny, 

kteří vlastní živnost, domek, nebo zboží. Pojistné, které mají klienti ročně nebo pololetně 

platit, by měla určovat komise z občanů dle hodnoty pojištěného majetku a kvality 

použitých stavebních materiálů. Kdo by neplatil pojistné, bude k tomu právem donucen. 

Koho zastihnul požár nevinně, tomu bude škoda nahrazena ihned a v plné výši. 

Postihovány srážkami mají být naopak nedbalost a žhářství.
125

 Realizaci tohoto projektu by 

neměly provádět zemské sněmy, od nichž Kampelík dle svého vyjádření čeká pouze 

průtahy, ale mělo by k ní docházet zdola.
126

 Zřizovateli pojišťoven by se měly stát Krajské 

hospodářské jednoty (za zachování rovnosti obou národů) a obecní hospodářské rady 

s dobrovolným členstvím, do nichž by se měli sdružit obyvatelé jednotlivých obcí. 

Úředníky zřízené pojišťovny má navrhovat přednosta rady nebo jednoty, který zároveň 

představuje i dozorčí orgán.
127

 

Přínos těchto pojišťoven představuje Kampelík v několika dalších kapitolách.
128

 

Východiskem mu je zde hospodářský nacionalismus. Staví se proti „vývozu“ kapitálu i 

proti „zahraničním“ investicím.
129

  Kapitál ve formě pojistného by se podle něj po založení 

místních pojišťoven nevyvážel „za hranice, do velkých měst, našemu národu nepřejných, 

kde centralizace chytrých odpůrcův našich miliony nahrnujíc, velké závody (fabriky) 

v našich zemích seřizuje, z nichžto nám odnárodnění hrozí“, nýbrž by směřoval na venkov, 

kde by byl využit k modernizaci zemědělství. Ta by sestávala nejen z meliorace a podpory 

hnojení, ale i ze zlepšení vzdělávací infrastruktury. Kampelík navrhuje mimo jiné zřízení 

hospodářské školy ve Stěžerách pro celé české země, jako paralely k obdobnému 

německému ústavu v Libverdě. „Decentralizace“, jak svůj projekt nazývá, by měla za 

následek zvýšení blahobytu a to jak myšleného společenství, národa, tak i jednotlivce. 

Pojišťovny by byly navíc založeny na principu vzájemné podpory a podle Kampelíka tedy 

                                                 
124

 Pojišťovny měly být založeny buď na úrovni okresů, nebo krajů. Záměr zřídit pojišťovny v horních Uhrách 
je patrný z článku stanov, podle nějž hypotečně ručí za pojišťovnu „celý kraj (stolica na Slovensku) a pak 
dlužníci svými hypotékami“. F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 104. 

125
 V prvním případě má pojišťovna uhradit polovinu škody, pokud požár poškodil i ostatní, pouze třetinu 
škody, v druhém nebude provádět pojistné plnění vůbec. 

126
 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 93. 

127
 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 95. 

128
 Přitom používá Kampelík termín „assekurace“, ale nestandardně k označení instituce, pojišťovny, zatímco 
referenční příručky (Ritter, Riegerův slovník) ho definují jako pojistnou smlouvu a pojišťování. 

129
 Přestože to nikde není explicitně řečeno, je z kontextu jasné, že Kampelík vidí „zahraničí“ nikoliv za 
hranicemi Předlitavska, ale za etnickou hranicí. 
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v souladu s duchem křesťanské lásky. Umožňovaly by se „pojistit v národě svém“.
130

 

Zároveň by byly pojišťovny nástrojem k zvýšení prevence požárů. Zlepšilo by se vybavení 

hasičských jednotek. Navíc by dávaly pojišťovny popud k zlepšení stavebních technologií 

a k lepší prevenci požárů. Nabízely by i lacinější kapitál, protože by poskytovaly úvěr za 5-

6%.  Braly by také více ohledů na své klienty. Staly by se z nich tak ústavy proti chudobě, 

což je role, kterou První česká vzájemná podle Kampelíka zatím neplní. Je totiž stále 

„pojišťovnou pro bohaté a rozumné“, zatímco většina občanů se u ní nepojišťuje, čímž 

ukazuje, že „nejsou praví občané a národovci“. 

Představa pojištění jako povinnosti vůči společenství je obecně pro Kampelíka 

jedním z klíčových bodů. Prospěch společenství znamená prospěch jednotlivce a 

analogicky „co včelstvu neprospěšno, ani včelce není prospěšno“.
131

 Kampelík je si vědom 

napětí mezi liberálními principy a svými představami. Klade si v nadpisu jedné kapitoly 

proto otázku: „Můžeme někoho donucovat, aby k blahobytu obecnému přispíval?“. 

Odpovídá si jednoznačně kladně: 

„Všeliké vládní systémy jak ukrutníků, tak rozumných panovníků vždy donucovaly a 

posud donucujou ku všelikému své podané, by prostředků poskytli neobmezenej libovůli, 

která nimi kolikráte lidstvo hanebně sužuje a obecný blahobyt všelikou záminkou 

obmezuje, jak to nyní Rusko Polsce dělá. Donucováno-li k neužitečnému, záhadnému, proč 

by nemělo a nesmělo k užitečnému a blahonosnému odporujících donucováno býti? 

Všeobecná Assekurace směřuje k obecnému dobru, teda každý k ní právem obecného 

blahobytu donutěn býti může a nedbalec, co nedospělec na rozumu, donutěn býti musí. 

Vyřkne-li sněm celé země, nebo celé župy, nebo hromada celé obce, že všeobecná 

assekurace zavedena bude, aby obecné dobro lépe zkvítalo, zlo nesveřepilo, stanovuje zde 

cosi, co se hmotného světa týká
132

, a zde každý poslechnouti musí, nechce-li jako škudník 

obecného blahobytu zneuctěn, vyobcován býti.“
133

 

Pojišťovna a hospodářské rady se ve výsledku stávají nástrojem dozoru a 

disciplinace. Lepší prevence vzniku požárů má být dosaženo také posílením dohledu nad 

jednotlivými pojistníky ze strany sousedů, zainteresovaných na příznivém škodním 

průběhu a tedy i na všeobecném dodržování pravidel ochrany před požárem. Hospodářské 
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 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 87. 
131

 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 99. 
132

 Kampelík v pasáži, předcházející této citaci, rozlišuje mezi svobodou svědomí, která je pro něj 
nedotknutelná, a svobodou jednání („co se hmotného světa týká“), v jejímž dodržování je podstatně 
méně rigorosní. 

133
 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 119-120. 
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rady mají obcházet v neděli ves a opravovat chyby a nesprávné jednání jednotlivců. 

Dohlížejí i na školu, aby prováděla osvětu o nebezpečí vzniku požáru a aby škola v dětech 

posilovala národní identitu. Pojišťovna a rady mají totiž poměrně výraznou agendu 

nacionalizační a osvětovou. Do rady mají být vybíráni lidé nejen na základě majetku a píle, 

ale také jakožto „řádní národovci“. Mají působit na spoluobčany a na školní mládež 

v národním směru. „Jest úlohou jednotlivce, aby se pokládal za úda obce, národa, kam ho 

přirozenost sama přidělila, kdo se mimo obec svou nebo národ svůj staví, je nevděčníkem, 

odpůrcem i škůdníkem. Kdo není s námi, je proti nám,“ uzavírá Kampelík.
134

 

Pojišťování je však nejen cestou k posílení kolektivní identity, ale samo je také do 

diskurzu kolektivní identity zasazeno. Kampelík vydává sbírku na pohořelé, typickou pro 

mnoho tradičních pospolitostí, za charakteristický „národní“ rys Slovanů. „U starých 

svobodu a samostatnost milovných Slovanů, našich praotců“ bylo podle Kampelíka 

zvykem, že venkovská pospolitost vypomáhala svým pohořelým členům, v čemž Kampelík 

vidí „přirozenou soustavu assekurační.“
135

 Tehdy, argumentuje, nebylo třeba poplatků, ale 

v čase postupující industrializace a kapitalismu v Evropě jsou již nutné.
136

 Své čtenáře 

Kampelík mobilizuje obrazem druhého, tedy Němce, který je schopný myšlenku 

vzájemnosti zatím realizovat efektivněji, „aby převahy nad rozcapartěnými Slovany 

dosáhnout mohl.“
137

  Čechy přitom považuje za selský národ.
138

 Jeho návrhy jsou tudíž 

zaměřeny na venkov, na podporu zemědělství a agrárního průmyslu. Města, včetně Prahy, 

jak lze vyvodit z jeho kritických narážek, považuje za arogantní a cizí.
139

 

Kampelíkova vize pojišťovny jako nástroje emancipace, modernizace, 

nacionalizace, osvěty a disciplinace jde však ještě dále
140

: „Konečně kapitál domácí 

pojišťovny tak časem spojenými silami vzroste, že budoucně poplatky přestanou a každý 
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 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 100. 
135

 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 109. 
136

 „Tato přirozená na vzájemnej pomoci a na plodivosti přírody založená pojišťovna staroslovanská netřebuje 
žádných peněžitých ročních příplatků, to pravda; ale počitavá finančnost a podnikavý průmysl našeho 
věku na Europě žádá, abychom jednou snahou vícero prospěchů dobyli, to jest malou silou velké práce 
urobili.“ Ibidem. 

137
 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 111. 

138
 „Pak-li my Čechoslované, jsouce selským národem, svým časem, silami, schopnostmi, půdami, ústavmi na 
všech končinách svého národa lépa a společněji nezahospodaříme, a kapitalů svých doma nezadržíme, 
abychom rolnický průmysl znamenitě zvelebili, no třeba bychom sobě rukou až po samé lokte v robotě a 
hmoždění upracovali, přece zámožnosti a moci se nedoděláme, a smrt národní od nepřátel našich 
v gemanisací a centralismu strojená, nás konečně zachvátí, jako naše bratry, nebožtíky Velety, Lutice, 
Obodrity aj., kteří se v mocný celek nespojovali, a vzájemně se nepodporovali, sváříce se mezi sebou“. F. C. 
KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 114. 

139
 Pronesených například na adresu „ctihodné prazké žurnalistiky“. 

140
 Pokud odhlédneme od skutečnosti, že plán provozovat živelní pojištění (vč. krup a povodní) v malém 
regionu je z praktických důvodů (nedochází k rozložení rizika) neproveditelný.  
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občan bude proti škodlivým vlivům pojištěn.“
141

 Jeho projekt je tedy z druhu utopií 

moderní doby, které ideální stav kladou do budoucnosti.
142

 

K jeho realizaci nedošlo. Autor to ve svém dalším spisku z téhož roku vysvětluje, 

že „suchotou a daněmi stísněné občanstvo tak ocháblo, že to na lepší časy bylo odloženo“, 

přestože jeho projekt měl podporu královéhradecké Okresní hospodářské jednoty. Obce 

Semonice, Černilov a Slezské Předměstí si domácí pojišťovnu zřídily, otevřenou otázkou 

však zůstává jednak, do jaké míry se cítily vázány Kampelíkovými pokyny a zároveň, jak 

dlouhou dobu se tyto organizace udržely v činnosti.
143

 

2.3 Pojišťovna jako nástroj řešení sociální otázky u F. L. Chleboráda 

František Ladislav Chleborád
144

 je autorem několika odlišných návrhů, z nichž 

nejpropracovanější je projekt zřízení banky Slavie.
145

  Ve svém díle Hospodářství 

                                                 
141

 F. C. KAMPELÍK, Všeobecná assekurace, s. 110. 
142

 Sociolog a jeden z hlavních představitelů Varšavské školy dějin idejí, Jerzy Szacki, nazývá tento jev ve své 
typologii utopií času, v níž je „vize lepšího světa spojována se slovem ‚někdy“‘. Často byl ideál umisťován 
do minulosti, do některého z minulých „zlatých věků“. Představa, že ideální svět teprve přijde, získala na 
významu dvakrát. Poprvé šlo o středověký milenarismus, pro zařazení Kampelíkova textu je však 
podstatné spíše, že, „podruhé se utopie času objevuje na scéně s vývojem ideje pokroku, který byl zvláště 
intenzivní v 18. a 19. století“.  (Pro Szackého je utopie především formulovanou radikální alternativou, 
týkající se celého lidského pořádku a spojenou s dualistickým viděním světa. Utopistou je pro něj ten, 
kdo se snaží „skutečnost absolutně špatnou nahradit skutečností absolutně dobrou“). Jerzy SZACKI, 
Utopie, Praha 1971, passim. 

143
 Pokud se skutečně jejich zakladatelé inspirovali Kampelíkovými radami, lze vzhledem k povaze projektu, 
nepočítajícího s rozložením rizika na velkou oblast, očekávat jejich brzký a neslavný zánik. Seznam 
požárních pojišťovacích spolků z roku 1908 dokládá existenci spolku pouze v jediné z těchto obcí – 
Černilově. Z citovaného pramene nelze určit, jestli se jednalo o přímé pokračování spolku, který zmiňuje 
Kampelík, nebo jestli byla kontinuita narušena. V každém případě se ovšem jednalo – i v kontextu 
lokálních spolků - o jeden z nejmenších podniků (přijaté pojistné - 300 korun). František Cyril KAMPELÍK, 
Prostředky proti zlým časům, Hradec Králové 1864, s. 46.; Statistická příručka království Českého, Praha 
1909, s. 393. 

144
 F. L. Chleborád (1839-1911). Staročeský politik, měšťanský sociální reformátor: propagátor 
svépomocných spolků dělnictva, zakladatel Slavie. Narodil se 14. listopadu 1839 v Habrech u Havlíčkova 
Brodu. Vystudoval práva na pražské univerzitě, doktorát získal v roce 1866. Poté působil jako vychovatel 
nejprve u J. Šáryho, následně v domě hraběte Desfours-Walderode. V této době se zajímá se o ekonomiii  
a především o postavení dělnictva, které se snaží zlepšit pomocí svépomocných spolků, spotřebních 
družstev Oulů, které vznikají v Praze i ve venkovských městech. Působí jako předseda pražského Oulu. 
Jeho angažmá v Oulech se stává překážkou jeho dalšího vykonávání funkce šlechtického vychovatele, na 
kterou rezignuje. Zakladatel banky Slavia a její první ředitel. Období na konci šedesátých let je vrcholem 
jeho vlivu v české společnosti. Končí po aféře s prodejem svého statku Žampachu „chabrusu“, kdy 
rezignuje i na svou funkci ve Slavii a odchází z veřejného života. Již dříve došlo k jeho konfliktu s dělníky 
v Oulu. Jeho habilitace z národního hospodářství byla na pražské universitě zamítnuta. Od roku 1875 se 
věnuje advokacii. Jeho vznětlivá povaha však vyvolává další spory, které ho společně s majetkovými 
nezdary vedou k přestěhování do Červeného Kostelce, následně do Ledče, Jičína, Ostravy a Brna. Odmítl 
nabídku vstoupit do služeb bulharské vlády a věnoval se publikační činnosti. Koncem století zakoupil 
statek v jazykově slovenské části Uher, zkrachoval a odešel do Ruska. Pobýval na Krymu a po revoluci 
roku 1905 se stal poradcem v ruském ministerstvu financí. Zemřel v Petrohradě 11. srpna 1911. F. L. 
Chleborád postrádá rozsáhlejší biografii, existující biografické informace jsou velmi útržkovité. Zjišťování 
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vlastenské
146

, které vyšlo v roce, kdy došlo i k jejímu založení, věnoval pojišťovnictví 

Chleborád, jak sám zdůrazňuje, relativně mnoho prostoru, neboť dosud „hospodářství 

politické zacházelo s pojišťováním co s pastorkem, nepoznavši ohromnou důležitosť, kterou 

má a teprve nabude v dějinách člověčenstva“. Jedná se o nejrozsáhlejší pojednání o 

pojišťovací problematice s teoretickými ambicemi, napsané v 19. století v češtině.
147

  

Přestože je součástí systematické studie národního hospodářství, vycházející z principů 

hospodářského nacionalismu
148

, neomezuje se v něm Chleborád na čistou ekonomickou 

teorii. Zároveň vyzývá své čtenáře k aktivitě a nabízí jim plány praktického postupu. 

Pasáže, věnované pojištění, se nacházejí v oddílu, zabývajícím se společenskými opravami, 

které Chleborád dělí na opravy na správné cestě a opravy na bezcestí, přičemž pojištění 

řadí do první kategorie. Národohospodářská oprava se podle něj totiž nemá zastavit pouze 

u nabývání jmění (v rámci družstevnictví), ale měla by najít způsob náhrady jmění 

ztraceného, což je jejím nejvyšším úkolem. Pro Chleboráda je pojištění především jednou 

z komplementárních odpovědí na sociální otázku, založenou na liberálních principech 

svépomoci a sebevzdělávání. 

Chleborád rozlišuje dva typy pojišťoven - pojištovny náhradné rozdělují ztrátu 

jednotlivci utrpěnou na počet účastníků co možná největší, předstižné se naopak snaží 

ztrátám předejít. Nejprve se věnuje pojišťovnám náhradným, které dělí na výdělkářské
149

, 

smíšené a vzájemné. V prvních dvou případech se podle něj jedná o podnikání prosté a je 

pouze na náhodě, jestli prospěch přinesou zámožným nebo nezámožným. K prospěchu 

oběma stranám naopak vždy slouží pojišťovna vzájemná jakožto tovaryšstvo podnikatelské 

a proto je potřeba, aby dal „oprávce společenskohospodářský“ přednost právě tomuto 

typu.
150

 Hlavní význam pojišťoven tkví ve zprostředkování vzájemné ochrany. Příčinu 

toho, že pojišťovny tomuto úkolu zatím nedostály, hledá Chleborád v nedostatečných 

pojistně-technických základech fungování pojišťoven.
151

 Pojišťovny mají poznat předmět, 

                                                                                                                                                    
informací o jeho osobě činí ještě obtížnějším jeho značná mobilita. Srovnej Marvan, Dějiny, s. 277; 
Vencovský, Dějiny, s. 40. 

145
 Srovnej o kapitolu o založení banky Slavie. 

146
 František Ladislav CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, Praha 1869. 

147
 Pokud odhlédneme od slovníkových hesel, věnovali svou pozornost pojištění v 19. století ještě dva 
ekonomové – krátce J. Kaizl, na několika stranách pak Albín Bráf. Symptomatické je, že oba ambicióznější 
teoretikové jsou zároveň aktéry zakládání pojišťovacích ústavů v Čechách. 

148
 F. VENCOVSKÝ, Dějiny českého, passim. 

149
 Výdělkářské, neboli akciové pojišťovny, podle Chleboráda „podržujou podnikatelům veškerý zisk“. 

150
 F. L. CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, s. 453. 

151
 Aby mohly pojišťovny dostát této výzvě, musí „se odříci dosavadního šumaření a polepšivše se od základu 
na zřeteli mít pokrok“. Pod pokrokem myslí Chleborád především pojistně-technické principy. F. L. 
CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, s. 455. 
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ohrožený rizikem i okolnosti, které mu hrozí zkázou. Konkrétně toho dosáhnou vedením 

seznamů škod v oboru jejich působení, dalším krokem je popis jednotlivých pojištěných 

předmětů a okolností. Na základě této povšechné a zvláštní statistiky budou moci určit výši 

pojistného. V případě požárního pojištění se má pojistné konkrétně určovat podle 

stavebního materiálu, polohy, účelu stavby a její lokality. Dalším požadavkem je provádět 

efektivní zábrannou činnost, tedy finančně motivovat hasičské sbory (za rychlé, úspěšné a 

obětavé hašení), podporovat inovace technologií, přispívat k odstraňování pro oheň 

nebezpečných stavení a k nahrazování nevhodné střešní krytiny ohnivzdorným materiálem. 

Odměňovat mají pojišťovny dále odhalování žhářů. Tak přestane být pojistná smlouva 

smlouvou odvážnou a „pojišťování stavením převrácených jehlanů“.
152

 V tomto kontextu 

také zdůrazňuje Chleborád význam zákona velkých čísel a úmrtních tabulek, které 

umožňují s velkou mírou přesnosti určit pravděpodobnost úmrtí klientů.
153

 Chleborádovi 

tak náleží prvenství v tom, že vnesl do českého ekonomického diskurzu nově argumentaci 

pojistně-technickými principy. 

Zatímco v případě pojišťoven náhradných se přebíral Chleborád vzory ze zemí, kde 

byla pojišťovací praxe rozvinutější, pojišťovny předstižné jsou jeho vlastním přínosem 

pojišťovací teorii. Uvádí, že jejich uskutečnění „nelze brzo očekávati“. Prostředky, které 

budou užívati, se totiž „nehodí nikterak do koše za doby naší převládajícího liberalismu 

románsko-germánského“. Uznání dojdou až „stářím zpukřelý rámec falešné svobody 

románskogermánské nedovede se ubrániti uskutečnění nejvyššího ideálu šlechetných 

socialistů, totiž pojištění nejmenčiny jmění rodinného, národa vzdělaného důstojného 

pojištění, kteréhož marně hledaly nesčíslné soustavy komunistické a socialistické, kterémuž 

nejblíže jest obecní zřízení ruské a jehož uskutečnění zdá se od prozřetelnosti býti 

ponecháno socialismu slovanskému.“
154

 Cílem pojišťovny je zjednat soukromé vlastnictví 

pro každého, zajistit důstojné postavení všem třídám a učinit všechny občany bohatými, to 

vše ale bez zrušení soukromého vlastnictví, rozmanitosti stavů a zmaření bohatství, 

nahromaděného v rukou jednotlivců. 

                                                 
152

 Podle Všeobecného občanského zákoníku bylo pojištění považováno za odvážnou (aleatorní) smlouvu, 
jimiž „se slibuje a přijímá naděje ještě nejistého prospěchu“, což pojištění stavělo na roveň sázkám, hrám, 
losům, všem trhovým smlouvám o očekávaných právech nebo o budoucích, ještě nejistých věcech, dále 
s doživotními důchody, společenskými zaopatřovacími ústavy a zástavními smlouvami. Tato část 
smluvního práva byla předmětem silné kritiky. Pavel MATES – Karel SCHELLE, Vývoj právní úpravy, s. 13-
14. 

153
 Úmrtní tabulky jsou v Chleborádově terminologii označovány jako „obrazce smrtelnosti“. 

154
 F. L. CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, s. 459. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

47 

 

Princip, na němž má být předstižné pojištění postaveno, je zamezení manipulace se 

svým jměním pomocí zavedení svěřenství. Pro Chleboráda, který byl významným aktérem 

ve staročeské straně, pod jejíž tutelu získával na základě liberálního programu svépomoci 

dělnictvo, byla rovněž významná otázka, jestli jsou zásahy do rozhodování jednotlivců, 

které předvídá, slučitelné se svobodou. Chleborád, personifikovaný „socialistou 

slovanským“ odpovídá, že ano.
155

 „Nutí občanstvo, kráčeti kupředu, aniž by mohlo zpět, 

pokud nedodělalo se nejmenčiny. To se shoduje se svobodou“.
156

 

Výsledkem má být částečné odstranění závislosti dělnictva a svoboda středního 

stavu, který by „na základě pojištěného jmění rodinného stal se brzy zemanstvem – věrnou 

šlechtou národní“.
157

 

Konkrétní způsob provedení je z Chleborádovy statě obtížné vysledovat. Příčinou 

jsou na straně jedné Chleborádovy terminologické inovace, vzniklé následkem nutnosti 

vytvořit nově českou ekonomickou terminologii a místy mysticky zabarvený jazyk ze 

strany druhé.
158

 Jednat se mělo pravděpodobně o vybudování bytů a prodej půdy na 

základě státní půjčky, platby by přitom měli svými povinnými vklady odvádět sami 

dělníci, jimž byl projekt především určen. Účast v projektu by byla nechána každému na 

vůli, vklady by však nebylo možné vybírat před naspořením stanovené sumy.
159

 

Pro interpretaci celého projektu je důležitá skutečnost, že Chleborád předpovídá 

jeho rozšíření na všechny třídy obyvatel a zároveň s tím předpokládá konec nutnosti platit 

v oněch bytech nájemné. Chleborád zároveň navrhuje: „Spojme návrh ten s vynálezem 

tlačenky
160

; a hned nám napadne, zdali by nebylo možná vynalézti prostředek k pojištění 

                                                 
155

 „To čelí ale proti svobodné soutěži: sotva vysvobozena půda z okovů středověkých a již máme ji poutat 
poznovu?“ Tak volá liberalista románskogermánský, hledící sofistikou do rozpaku přivésti socialistu 
slovanského. Však ten ponechává každému na vůli, zdali se rozhodne pro svobodu kupce či vlastníka ; 
pro svobodu s vlastnictvím volně šantročiti, či pro svobodu založenou na bezpečnosti a pojištěnosti držby; 
pro svobodu boháčů stavěti pyramidy zlata na zpustošených rolích lidu, či pro svobodu člověka, 
unikajícího částečným omezením soutěže okovům proletářským; pro svobodu aristokracie peněz či pro 
svobodu středního stavu, kterýž by se na základě pojištěného jmění rodinného brzy stal vlastenským 
zemanstvem – věrnou šlechtou národní! Co se mne dotýče, hlasuju pro svobodu druhé spůsoby, třeba tím 
na sebe svalím anathema školy manchesterské […].F. L. CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, s. 460. 

156
 F. L. CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, s. 461. 

157
 Tamtéž. 

158
 „Nižádný pocestný nesmí podíl […] na korábu mu přidělený prodati […] poněvadž by tímtéž propadnul 
smrti hladem a nedostatkem přístřeší, slovem vyloučením z korábu.“ F. L. CHLEBORÁD, Hospodářství 
vlastenské, s. 461. 

159
 Vzhledem k tomu, že Chleborád uvádí částky v tomto návrhu ve francouzských francích, dozvídáme se, že 
naspořené minimum by představovala suma 100 franků. Tamtéž. 

160
 F. L. CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, s. 308. Návrh spočívá v nahrazení „drahokovu nejdokonalejší 
jedničkou platnot“, tedy v nahrazení zlata jako platidla lisovanou moukou, která téměř „ve všech 
vlastnostech se drahokovu těší a v poživatelnosti ho předstihuje“. Tlačenka, protože může být základem 
pokrmu, by byla dle Chleborádovy argumentace zdravější pro dělníky, neboť by byla návratem ke mzdám 
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potravy a obdobně pak též k pojištění ostatních potřeb lidských. Vynálezce sám doufá, že 

bude možné vynálezu toho využít k odstranění drahoty. Bylo by zajímavo, aby socialismus 

slovanský pojednou vystoupil s provedným návrhem potravního spolku světového“. 

V socialismu slovanském vidí nejvhodnějšího prostředníka mezi hospodářstvím 

vlastenským a kosmopolitním. 

Pojištění se tedy pro Chleboráda nestává pouze technologií ke zmírnění sociální 

nerovnosti. V utopické vizi, kterou předkládá, je odpovědí na rozsáhlý komplex problémů, 

spojených s modernitou a stává se jejich univerzálním řešením.  

2.4 Závěr 

V šedesátých letech byly zformulovány dva projekty zřízení pojišťoven, které pro 

svůj utopický charakter nemohly nalézt realizaci. Zatímco ve své původní formě bylo 

pojišťovnictví v úzkém sepětí s liberalismem, tyto projekty zdůrazňovaly spíše zájmy 

kolektivu před jednotlivcem, venkovskou, nacionálně českou či všeslovanskou tradici. Oba 

návrhy jsou částí diskurzu opožděné modernizace.
161

 Pro intelektuály jako Kampelík a 

Chleborád se pojištění jako slibná a neznámá technika vlády zdá být zázračným 

prostředkem, který má rozplést problémy budování národa, ekonomické modernizace a 

sociální nerovnosti v polovině dlouhého devatenáctého století, v době vykolejené 

historie.
162

 Jejich projekty se ukázaly být slepou kolejí, vývoj směřoval spíše 

k argumentaci pojistně-technickými základy pojištění, kterým paradoxně v českém 

prostředí rovněž razil cestu F. L. Chleborád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
v naturáliích. 

161
 O diskurzech opožděné modernizace srv. Tibor Iván BEREND, History Derailed. Central and Eastern Europe 
in the Long Nineteenth Century, Berkeley-Los Angeles-London 2003, s. 1-5. 

162
 Srv. se šířením úvěrních a výrobních družstev. Torsten LORENZ, Introduction: Cooperatives in Ethnic 
Conflicts, in: TÝŽ (Hg.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 
20th Century, Berlin 2006, s. 9-44.   
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3 Založení Slavie 

Jak zajásal by doktor Chleborád, kdyby své dílo v slávě dnešní zřel, 

z jadérka, které vsadil v luzný sad, po slávských zemích jak se rozprostřel […] 

Souhvězdí zářné jako diadém, tré k Slavii se druží vzácných hlav: 

Palacký, Grégr, Frič jsou příkladem a za nimi dnes nespočetný dav, 

jenž v Slavii radostně uvítal pojišťovací ústav původní 

vždyť dosud byl to cizí kapitál, jenž vyssával nám jmění národní […] 

 

Emanuel Jan Šarapatka : K šedesátému výročí163 

3.1 Nárůst pojistných potřeb a diskuse o vhodné pojišťovací formě 

 

Podle podnikové historie Slavie z pera Václava Peči
164

, opírající se o ústní podání 

pamětníka, představovalo bezprostřední impuls k založení banky rokování stálých hostí 

v jedné pražské pivnici.
165

 To však bylo přinejmenším pouze ozvěnou rozsáhlejší diskuse, 

která se vedla na stránkách Národních listů a která byla výrazem existence nově 

vznikajících nebo neuspokojujícím způsobem krytých pojistných potřeb. 

Příčinou jejich nárůstu byla ekonomická a sociální modernizace českých zemí. 

Druhá polovina 60. let a vrcholící konjunktura 1870-73 představovala vrchol 

zakladatelského období. Výstavbou sítě hlavních železnic, spojujících všechny hlavní 

regiony českých zemí, zároveň vznikl i relativně jednotný a poměrně přístupný trh. 

Horečnatě byly zakládány průmyslové podniky, včetně podniků středních. Došlo k růstu 

                                                 
163

 PAČP, fond „Slavia“, k. 2, inv. č. 16, Svazek 1869-1929, s. 2. 
164

 Detailněji bude text V. Peči analyzován v poslední části kapitoly. Založení pojišťovny Slavie bylo pojednáno 
ve větším množství prací věnovaných českému pojišťovnictví. Autoři přitom zpravidla čerpali právě 
z Pečova podání. Srv. V. PEČA, Banka Slavia, s. 17-63.; M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 99-106.; Bohumil 
JEŽEK, Nejstarší historie českého pojišťovnictví, Praha 1984, s. 189-209.; Kapitoly z dějin českého 
pojišťovnictví. 170. let českého pojišťovnictví, Praha [s. d.], s. 29-31; C. NEČAS, Na prahu, s. 13-16. 

165
 Tento podání přebírají mimo jiné i Dějiny pojišťovnictví. 
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produktivity práce. Tato doba dala impuls k dotvoření základní skladby industriální 

společnosti, včetně její klíčové složky, měšťanstva. Na dynamice nabral růst sociální 

skupiny továrníků. Rozmach průmyslu byl spojen i s růstem počtu administrativního 

úřednictva, zaměstnaného v podnicích; zvyšoval se počet inženýrů.
166

 Počet advokátů a 

lékařů se zvýšil mezi lety 1835-1869 čtyřnásobně.
167

  Vzrostla tak poptávka nejen po 

požárním pojištění, ale nárůst počtu příslušníků střední třídy, kteří se museli živit vlastní 

prací a potřebovali zajistit svou rodinu před náhlým výpadkem příjmu jejího živitele, 

znamenal i vznik potenciální klientely pro životní pojištění.  

Svědectvím o nárůstu pojistných potřeb byla diskuse v Národních listech, která se 

točila kolem otázek pojištění. Mezi polovinou února a koncem března 1868 vyšlo celkem 

šest článků, tečku za nimiž představovala výzva k založení banky Slavie, Chleborádovo 

provolání „Národu českoslovanskému!“. Články spojuje hledání nejvhodnější pojišťovací 

formy pro českou společnost; snaží se tedy nalézt vlastnosti, které by měly mít české 

pojišťovací instituce a způsob, jakým by měly rozdělovat riziko. 

Debatu začala z pozic hospodářského nacionalismu vedená kritika „cizích“ 

pojišťoven, podnikajících v českém království. Na konci února 1868 vyšel v rubrice 

Národní hospodář článek, jehož autor obrací pozornost čtenářů na skutečnost, že jsou 

Čechy „zaplaveny“ letáky dvou na sebe útočících „cizích“ pojišťoven, přičemž pochybuje 

o oprávnění těchto aktérů v Čechách podnikat a diví se nečinnosti úřadů. Jejich podvodný 

charakter je pro pisatele přitom očividný, protože obě strany chtějí pouze: „uloviti pro sebe 

a svou kasu několik ubohých oveček, jež by pak škubaly se sladkým ujišťováním, že je 

pojišťují před škodami z ohně“. Pojišťovny, sídlící mimo Čechy a především ty z nich, 

které se nemohou vykázat dlouhou tradicí tedy, tvrdí, nejsou důvěryhodné. To ho vede 

k tomu, aby potenciální klienty vyzval: „aby k žádnému ústavu pojišťovacímu 

nepřistoupilo, který po delší čas již se neosvědčil. Nejlépe arciť učiní, vyhne-li se všem 

ústavům, jež nejsou domácí, ať již pocházejí z Lipska, Terstu nebo odjinud, nejlépe učiní, 

když v Praze přistoupí k pojišťovně městské a na venkově k pojišťovně české.“
168

 

Nacionálně české pojišťovny jsou tak podle pisatele důvěryhodnější a představují obecně 

lepší volbu. Jeho východisko, český hospodářský nacionalismus, sdílejí i autoři všech 

následujících článků.
169

 

                                                 
166

 J. MACHAČOVÁ – J. MATĚJČEK, Nástin, s. 424-425. 
167

 J. MACHAČOVÁ – J. MATĚJČEK, Nástin, s. 134-135. 
168

 Článek s reklamními ambicemi vzešel pravděpodobně právě od jedné z těchto pojišťoven.  
169

 Autor nicméně toleruje v některých případech i pojišťování u některých jiných podniků. „Poněvadž ale 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

51 

 

Jako samozřejmý se bral předpoklad, že vhodná pojišťovna pro českou společnost 

by neměla být pojišťovnou akciovou, ale vzájemnou. Otázka zněla, na jakých principech 

by tato vzájemná pojišťovna měla být založena. V diskusi anonymních pisatelů, která se 

rozpředla kolem působení První české vzájemné pojišťovny, byl vznesen požadavek, aby 

vzájemná pojišťovna nebyla založena na nespravedlivém zvýhodnění části její klientely. 

Vhodná pojišťovna pro českou společnost měla být založena na širším, než empirickém 

modu solidarity, neměla tedy zvýhodňovat jeden stav, jedno odvětví nebo jeden region. 

Kritici První české vzájemné kladou rovněž důraz na pojistně-technické základy 

pojišťování, které podle nich tato pojišťovna zanedbává. Polemika začala den poté, co 

Národní listy publikovaly zprávu o uherské pojišťovně, otištěním anonymního dopisu „Z 

okresu roudnického“, který kritizuje přehnanou a nespravedlivou výši pojistného ve svém 

okrese a zároveň „byrokratický“ přístup pojišťovny vůči jejím klientům.  

První česká vzájemná pojišťovna byla založena roku 1827 aktéry z řad české 

zemské šlechty a vysokými církevními hodnostáři. Cílem pojišťovny bylo v duchu 

zemského vlastenectví a s využitím patrimoniální správy na základě vzájemnosti 

poskytovat pojistnou ochranu nemovitého majetku šlechticů i jejich poddaných. Jednalo se 

o obecně prospěšnou instituci, na jejichž výhodách se mohly podílet i méně zámožní 

klienti.
170

 První české vzájemné se sice podařilo nalézt svou klientelu, nicméně od 

poloviny třicátých do poloviny šedesátých počet uzavřených pojistek stagnoval, nebo se 

dokonce zmenšoval.
171

 Stagnace obchodu byla doprovázena stagnací institucionální. Od 

května 1856 nebyla po deset let svolána valná hromada. Vysoké požární škody a další 

ztráty ukrajovaly z rezerv pojišťovny. V roce 1867 byl rezervní fond požárního pojištění 

zcela vyčerpán. Management pojišťovny, který se ujal funkce po valné hromadě z 6. 

května 1867, přistoupil ke krokům, které měly pojišťovnu konsolidovat.
172

 Logickým 

krokem v této situaci bylo navýšení pojistných tarifů. 

                                                                                                                                                    
všechny pod jeden klobouk připraviti nelze, radíme alespoň těm, jimž tyto vzájemné spolky nejsou po 
chuti, by zůstali při ústavech starších a nedali se vlákati do tenat, jež na ně nižšími prémiemi rozprostírají 
pojišťovny co rok povstávající a zase zanikajicí, nikoliv v prospěch obecný, nýbrž jenom ve prospěch 
několika osob založené.“ „Něco o pojišťovacích společnostech“, Národní listy, 52/8, 22. února 1868, s.3. 

170
 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 114 an. 

171
 Po letech stagnace a obdobích, kdy se počet klientů dokonce snižoval (významné přitom byly společenské 
změny roku 1848), pojišťovala roku 1859 První česká majetek v menší hodnotě (38,1 milionu zlatých), 
než v roce 1830, kdy její úhrnná pojistná částka dosáhla 40,1 milionu zlatých. Wolfgang ROHRBACH, 
Technischer Fortschritt und Versicherung in Österreich. Historische Betrachtung einer bedeutungsvollen 
Wechselbeziehung (bis zum Ende der Ersten Republik), Erster Teil., MIÖGF XCIV, 1986, s. 117. 

172
 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 114. 
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Právě toto rozhodnutí, které vedlo ke značnému nárůstu pojistných sazeb 

v některých regionech
173

, se stalo jádrem sporu. Autor dopisu ho považuje za 

nespravedlivé a dochází k tomu, že „při žádném cizáckém, pouze na zisku založeném 

ústavu není tak křiklavé rozdílnosti, tak podivného roztřídění, jako právě při tomto 

‚vlasteneckém‘ vzájemně pojišťovacím ústavu.“ Následkem této cenové politiky většina 

členů v okrese z pojišťovny vystoupila. První česká vzájemná se tomuto rozhodnutí 

pokusila zamezit zastrašováním.
174

 Hlavním argumentem autora vůči postoji pojišťovny je 

„spravedlivá zásada vzájemnosti“. Mod solidarity, na němž má být pojišťovna založena, 

má být rozšířen z vzájemnosti, kterou chápe jako vzájemnost velkostatkářů, i na širší 

vrstvy společnosti, přičemž nástrojem, pomocí nějž by to mělo být provedeno, by byla 

právě spravedlivější klasifikace rizik. „Spravedlivá vzájemnost“ přitom představuje 

předpoklad další existence pojišťovny. 

 „Neslýcháno! Nepovznese-li se tento český pojišťovací ústav k spravedlivé zásadě 

vzájemnosti, bude-li ředitelství tohoto ústavu takovým způsobem roztřiďovat prémie jako 

posud a pachtiti se, aby získalo jen velkostatkáře ku pojištění jejich budov za prémii proti 

obecnému lidu snad báječně levnou, tož se dodělá ústav jemu svěřený dosti brzo svých 

koncův.“
175

 

Odpověď ze strany pojišťovny přišla vzápětí. Na výtku, že tarify jsou 

nespravedlivé, odpovídá, že se pojišťovna při jejich určování „řídila zkušenostmi“ a 

požadavky, vyslovené v předchozím dopise, odmítá.
176

 Na vysvětlení pojišťovny reagoval 

                                                 
173

 V roudnickém okrese došlo během předcházejících několika let k citelnému navýšení tarifů: o 80% 
v případě využití slámy jako střešní krytiny, ale pouze o 5% v případě tašek. Poslední kapkou bylo pro 
místní klientelu navýšení tarifů na rok 1868 a jeho nerovnoměrnost. Zatímco v okresech Roudnice a 
Libochovice činilo roku 1867 pojistné 1,6% z pojistné částky u nemovitostí se slaměnou střechou a 0,25% 
u staveb s taškovou krytinou, v blízkém okresu Litoměřice byl tarif nastaven nesrovnatelně výhodněji: 
0,6% pro doškovou střechu a 0,15% pro tašky. Na následující rok byl tarif pro slaměné střechy 
v roudnickém okrese navýšen o dalších 0,2%. 

174
 Členové První české vzájemné měli podle stanov z roku 1827 povinnost, jak pojišťovna argumentovala ve 
svém oběžníku, zaplatit pojistné i v případě, že již tento rok dále pojištěni nebudou. Toto ustanovení prý 
však nebylo obsaženo v pojistných podmínkách. Nicméně pojišťovna zdůraznila svou připravenost využít 
ve stanovách zakotveného práva přistoupit bez soudního rozhodnutí po jedné upomínce k zapravení 
dlužné sumy k exekuci majetku (bývalého) klienta. 

175
 ANONYM, Z okresu roudnického, Národní listy 53/8, 23. února 1868, s. 3 

176
 Okresům, které v posledních letech vykazovaly přebytek, byly podle vyjádření První české vzájemné sazby 
sníženy. Okresy, kde byl škodní průběh vyrovnaný, nebo pouze mírně pasivní, nebyly zasaženy zvýšením 
sazeb, ke kterému došlo pouze v okresech, které byly ztrátové „po delší dobu“. „Kdyby byla pojišťovna“, 
argumentuje autor, „ústavem donucovacím [tj. členství v něm by bylo ze zákona povinné, pozn. VP], ke 
kterému musí každý statkář přistoupit – mohl by příspěvky pro všechny členy zjevně rozvrhnouti“. Ve 
ztrátových regionech škody dvakrát převýšily přijaté pojistné. Pokud by nedošlo ke změně, argumentuje 
autor, hrozilo by vystoupení aktivních okresů z pojišťovny. Z postihu vystoupivších klientů pojišťovna 
ustupuje, ale „z příhodných důvodů“, nikoliv principiálně. Pojišťovna byla podle autora dopisu již svému 
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další dopis, jehož hlavním argumentem bylo, že vzájemnost by měla být rozdělena na celý 

obvod stejně a spravedlivě, jedině dle skutečné nebezpečnosti.
177

 Tento spor prozrazoval, 

že v české společnosti existují hlasy, volající po pojišťovně, která by byla založena na širší, 

než pouze stavovské solidaritě a zároveň, že jsou zde pojistné potřeby, které nejsou za 

vyhovujících podmínek kryty.  

Existence těchto pojistných potřeb dala dynamiku tendenci k funkční diferenciaci 

poskytovatelů pojistné ochrany. Jejím výrazem byly i dva projekty pojišťoven, které byly 

opět předloženy veřejnosti na stránkách Národních listů. V prvním případě se jednalo o 

návrh na zřízení pojišťovny, založené na principu svépomoci jedné sociální skupiny, 

konkrétně zemědělců. Ve výtahu z tohoto návrhu, podaného aktéry, spojenými s 

prostředím rolnických záložen, otištěném v Národních listech, bylo proponováno sloučení 

všech rolnických záložen v kutnohorském okresu a svolání sjezdu záložen rolnických 

v Praze. Na něm by měla být vytvořena ústřední záložna, která by se stala zároveň 

pojišťovacím ústavem pro rolníky. Jednou z motivací jejího vzniku byla nespokojenost se 

službami První české vzájemné.
178

 Pojišťovna by provozovala všechna pro tuto klientelu 

důležitá pojistná odvětví – požární, krupobitní a životní pojištění a pojišťovala by i proti 

pádu dobytka. V každém okresu měla být zřízena její filiálka a určeni tři členové, vzetí pod 

přísahu, kteří by měli provádět odhad škod. Pojišťovna by byla levnější, následkem čehož 

by vytlačila „cizí“, akciové pojišťovny. Později, 20. března, byla tato výzva otištěna znovu, 

v plném rozsahu.
179

 

Tento projekt počítal s vytvořením pojišťovny, založené, stejně jako v případě 

dalších pojišťoven, které do té doby v Čechách vznikly, na některém empirickém modu 

solidarity (profese, průmyslové odvětví, stav, město, region). První česká vzájemná 

                                                                                                                                                    
„původnímu účelu navrácena“. Podporovat ji musí tedy každý, kdo „poctivě o zemi smýšlí“. Viz: Jeden, 
jenž též zná poměry Českého škody z ohně vzájemně pojišťujícího ústavu, Vážený pane redaktore, 
Národní listy 65/8, 6. března 1868, s. 3. 

177
 Při své kritice argumentuje ekonomickou a sociální rolí pojišťování. Jejím terčem se stane bod, který byl 
implicitně obsažen v předchozím článku: pojišťovna v něm nerozděluje riziko rovnoměrně na celý svůj 
pojistný kmen a tedy po celé zemi, ale pouze v rámci jednotlivých okresů. Autor předchozího článku tak 
„zapomněl na důvod, proč pojišťovna existuje“. Pojišťovna nemůže nastavovat prémie podle náhodného 
škodového průběhu v jednotlivých regionech. „Náhoda nemůže být základem kalkulace nižádné.“ Dle 
pravých zásad pojišťovacích rozhoduje o výši pojistného pouze nebezpečnost pojištěného předmětu. 
Pokud by chtěla pojišťovna potrestat některé lokality, kde hoří více, neměla by s klienty, kteří odtud 
pocházejí, uzavírat pojistnou smlouvu. Navýšení pojistného pro celý okres není řešením. „Kdyby každý 
okres každoročně sám musil nahradit škody v něm nastalé, nebylo by třeba ústředního spolku v Praze.“ 
Viz: Jeden, který o pojišťování také něco ví, Vážený pane redaktore, Národní listy 70/8, 11. března 1868, s. 
3. 

178
 „Někdo řekne však: Vždyť máme náš český vzájemně pojišťovací ústav. Ano, máme, nebo vlastně on nás.“ 

179
 „Přípravy k sjezdu záložen rolnických v Praze“, Národní listy 66/8, 7. března 1868, s. 3.; „Záložnám 
rolnickým v Čechách“, Národní listy 79/8, 20. března 1868, s. 3.  
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pojišťovna byla případem právě stavovsky/zemsky vymezené solidarity, za níž její kritici 

viděli především vzájemnost šlechtických velkostatkářů. Asekurační spolek cukrovarníků 

byl příkladem solidarity vlastníků v jednom průmyslovém odvětví. Pojišťovna, kterou 

chtěli založit statkáři z Kutnohorska, nebo kterou plánoval vyvolat v život F. C. Kampelík, 

spočívala na tom, že svá rizika si bude vzájemně nést samo zámožnější zemědělské 

obyvatelstvo.
180

 Městská pojišťovna pražská a okresní požární pojišťovací spolky 

rozdělovaly rizika na regionální bázi. V tomto kontextu je inovativním krokem projekt 

pojišťovny Slavie, který předložil 26. března 1868 v rubrice „Zasláno“ Národních listů
181

 

advokát a staročeský politik F. L. Chleborád.
182

 Její vzájemnost měla být založena na 

principu kolektivní identity, identity nacionální. Chleborád si představuje národ jako 

rizikové společenství, přičemž vzájemná pojišťovna má pojišťovat rizika „všech 

příslušníků národa“.
183

  

V provolání „Národu českoslovanskému!“ oznamuje Chleborád, že „Slavia“, česká 

vzájemná život, kapitál a důchody pojišťovací banka v Praze, „založená z peněz českých, 

se správou ryze českou a sloužící především potřebám obyvatelstva zemí koruny české“ 

vzejde co nevidět v život. Poté, co založil „Oul“, obrací se, píše Chleborád, k uskutečnění 

záměru, „jenž jest nesmírné důležitosti jak pro dělnictvo naše, tak pro národ 

českoslovanský vůbec.“ Úspěch Slavie bude „jedním z nejdůležitějších vítězství národa 

našeho na poli hmotných zájmů, jednou z nejdůležitějších pák sjednocení národního a 

vyplněním ne posledního z nejvroucnějších přání mých“.  

                                                 
180

 Vzorem byly místní pojišťovny na některých velkostatcích. „My bychom se pojistili sami u sebe, jakž je to 
již od delšího času obyčejem na některých velkých statcích v Čechách.“ 

181
 Václav Peča uvádí ve své monografii, že k prvním krokům, vedoucím k vzniku pojišťovny, přistoupil 
Chleborád koncem března 1868. Dne 26. 3. měl údajně navštívit nejdříve „otce vlasti“ Palackého, který se 
stal prvním zakladatelem Slavie, následně jeho kroky směřovaly k J. Grégrovi a J. Fričovi. Jako výsledek 
jednání mezi těmito aktéry a Chleborádem označuje Peča - kromě „morální podpory Palackého“ - rovněž 
zisk prostoru, který se Slavii otevřel v Národních listech a jenž měl být využit následujícího dne, tedy 27. 
3. 1868, vydáním proklamace „Národu českoslovanskému!“. Ve skutečnosti Palacký a další upsali 
zakladatelské podíly až v létě roku 1868 a provolání „Národu českoslovanskému!“ v rubrice „Zasláno“ 
Národních listů bylo publikováno již o den dříve, než uvádí Peča, 26. 3. 1868, přičemž se na stránkách 
novin nacházelo v blízkosti zprávy o mimořádné valné hromadě spolku „Oul“ s otištěným 
dalším Chleborádovým projevem. 

182
 Podobnou cestou jako Slavia se zřejmě plánovala vydat i nově zakládaná životní pojišťovna Praha, jejíž 
založení probíhalo v podstatě paralelně se zakládáním Slavie. Na počátku zakladatelé deklarovali, že 
Praha „stejně jako město Praha bude patřit celému českému národu“, ve svém podnikání se ale nakonec 
Praha „zaměřila na vybraný okruh osob, kterým nabízela životní pojištění“. M. Marvan a kol., Dějiny, s. 
119. 

183
 Návrh založit pojišťovnu, umožňující se pojistit „v národě svém“, nalezneme již u Kampelíka, ale praktická 
strana jeho projektu počítala v podstatě s rizikovým společenstvím venkova a maloměsta. 
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Vypočítává, že v zemi působí již okolo osmnácti cizích pojišťoven. Nevyhovují 

však „potřebám národa“, tvrdí Chleborád, protože mají příliš vysoké pojistné, jejich agenti 

v zemi „jako mračno kobylek tráví z osení rolnictva našeho“ a své zisky vyvážejí do Vídně 

nebo do ciziny. První česká vzájemná není s to v současné formě vyhovět své klientele. 

Mimo ni žádný ústav na trhu nebere ohled na „potřeby národa“. Skutečnost, že u Slavie 

bude pojistné mimořádně nízké a také, že se Slavia stane peněžním ústavem „ryze 

národním“, činí existenci Slavie pro národ „nevyhnutelnou“. 

Pojistné, slibuje Chleborád, bude tak nízké, že i nejchudší dělník si bude moci 

dovolit uzavřít životní pojistku. Již za dva krejcary týdně si může dělník pojistit sumu 50 

zlatých, která by pokryla náklady na pohřeb a podpořila by vdovu a sirotky v době 

nedostatku. Nadto se bude zisk pojišťovny dělit mezi její členy.
184

 Pojistné dále zlevní díky 

tomu, že naděje dožití je podle něj v Čechách nejméně o tři léta vyšší, než ve Vídni. 

Pojišťovna nebude navíc potřebovat síť agentů, protože pojistné smlouvy budou uzavírat a 

pojistné vybírat orgány samosprávy. Zároveň předejde pojišťovna díky spolupráci se 

samosprávou přepojištění nemovitostí a tím žhářství a ušetří i na správních nákladech. 

Národní charakter ústavu se bude odrážet v české jednací řeči a v osobnostech, 

zasedajících v grémiích pojišťovny. Zárukou tohoto příslibu je skutečnost, že členové 

zakládajícího výboru jsou „vesměs mužové vlastenečtí“. Slavia bude podle Chleboráda 

prospěšná jak dělníkům, tak rolníkům, kterým bude poskytovat půjčky na pojistky. Slavia, 

uzavírá Chleborád, bude „podniknutím vlasteneckým, neodvádějícím peněz do Vídně, Uher, 

Belgicka, Anglicka, nýbrž přitahujícím je do Prahy, odkud je v úrodných potůčkách 

rozváděti bude po veškerých vlastech českoslovanských“. 

3.2 Chleborádův projekt „pojišťovny pro celý národ“ 

 

Hlavním aktérem založení pojišťovny Slavie byl František Ladislav Chleborád (1839-

1911), který při jejím vzniku sehrál úlohu „iniciativně-reprezentativní“ osobnosti.
185

 Jako 

intelektuál, držitel (od roku 1866) doktorského titulu z pražské právnické fakulty, snažící 

se o získání habilitace v oboru národního hospodářství a zároveň aktivně působící ve 

veřejnosti, měl všechny předpoklady realizovat kulturní transfer. Na zprostředkující roli při 

přenosu modernizačních předloh a jejich rozšiřování ho připravovaly zároveň i jeho 

                                                 
184

 Dělník by tak pojistné 5 krejcarů na pojistnou sumu 120 zlatých musel v plné výši odvádět pouze prvních 
5 let, nadále by měl již podíl na zisku. 

185
 Eduard KUBŮ - Jiří ŠOUŠA, Záloženské hnutí - základ formování nacionálně českého peněžnictví a jeho elit 
v období habsburské monarchie, Královéhradecko 4, 2007, s. 287 an. 
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mobilita
186

 a jazykové znalosti.
187

 Jeho ekonomický, kulturní a sociální kapitál, kontakty se 

šlechtickým prostředím (působil jako vychovatel v rodině hrabat Desfoursů) a s českou 

politickou elitou (angažmá v Národní straně) mu propůjčovaly nezanedbatelnou sociální 

moc v politickém a ekonomickém poli. Výrazem jeho pozice a jeho dispozic byla jeho 

klíčová role při vzniku sítě dělnických spolků „Oul“ a pojišťovny Slavie. 

Chleborád zakládal výrobní a spotřební družstva, označované jako „Ouly“.
188

 Měly 

přispět k řešení sociální otázky v duchu liberalismu, tedy na základě sdružování a 

svépomoci dělníků. Sdružování probíhalo na národním základě. „Ouly“ tak byly 

prostředkem k rozšiřování a upevňování kolektivní identity a tím zároveň i posilování 

vlivu Národní strany mezi nimi.
189

 Chleborád si v nich budoval patriarchální autoritu a 

jako „dělnický patriarcha“, jak je v tisku někdy označován, si získal v české společnosti 

značnou prestiž. Vystupoval jako řečník na dělnických táborech.
190

 Jako jedna z 27 

osobností, reprezentujících jednotlivé sféry národa, poklepal ve jménu dělníků s heslem 

„Svorně ku předu“ na základní kámen Národního divadla.
191

 Nové koncepty propagoval 

v časopisech Jednota a Slovan, které vydával. Jinými slovy, byl připraven jednat ve 

prospěch národní společnosti propagací nových konceptů a hrát aktivní roli při jejich 

praktické realizaci. 

Na základě textů, které Chleborád zveřejnil v době založení banky Slavie, buď ve 

formě provolání, ve svých časopisech, nebo ve formě drobných tisků, lze vymezit tři 

                                                 
186

 Pravděpodobně osobně navštívil Anglii. V září 1869 totiž přednášel o své návštěvě u raného anglického 
spotřebního družstva - Rochdaleského družstva poctivých pionýrů - pojednání o jejichž historii rovněž 
přeložil do češtiny. 

187
 „Přednáška dra. F. L. Chleboráda o návštěvě u zákopníků Rochdaleských“, Slovan 2/1, 1. října 1869, s. 19. 
Jako Rochdaleští zákopníci bylo překládáno jméno známého družstva, Rochdale Society of Equitable 
Pioneers. 

188
 V těchto počátcích dělnického hnutí šlo „v podstatě o spolky kvalifikovaných dělníků nebo 
zproletarizovaných mistrů, kteří se buď chtěli účastnit spolkového života stejně, jako sílící buržoazie 
německá a česká (dělnické Besedy a národně zaměřené dělnické spolky), nebo s pomocí svépomocných 
nebo lassalovských spolků dosáhnout znovu bývalého postavení a důstojnosti.“ Jana Machačová – Jiří 
Matějček, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010, s. 439. 

189
 O propojení s národní stranou vypovídá kupř. přítomnost špiček tohoto politického uskupení na plesech 
„Oulu“. Například ples „Oulu“ roku 9. února 1869 navštívili baron Koller, Oliva, Sabina, Skrejšovský, 
Wohanka, Wagner Tyrš, Žižka, Henšl.  Srv. „Ples pražského dělnictva Oul“, Jednota. Časopis k povznesení 
českého dělnictva 6/1, 13. února 1869, s. 3. Podporu „Oulu“ vyjádřili Palacký i Rieger, který řečnil i na 
valné hromadě spolku. K patriarchálnímu postavení Chleboráda srovnej časopisy „Jednota“ a „Slovan“. 
Příznačné je, že již roku 1870 byly dělníky odmítnuty Chleborádem napsané stanovy spolku 
s argumentem, že: „tyto články nepsali bratří dělníci pro bratry dělníky – mají tedy ráz diktátorský.“ 

190
  Například 23. května 1868. „Řeč dra. F. L. Chleboráda na táboru dělnictva českoslovanského v Praze na 
Letné dne 23. května“, Jednota. Časopis bojující za blaho pracujícího lidu českoslovanského 21/1, 28. 
května 1869, s. 1. 

191
 Karel ŠIMA, Kultura českých národních festivit v 60-80. letech 19. století, PhD. disertace FHS UK, Praha 
2009, s. 69. 
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principy, které leží v jádru projektu Slavie: český a slovanský hospodářský nacionalismus, 

vzájemnost (solidaritu), vystavěnou na základě národní identity, a svépomoc. 

„My Čechové jsme posud národ většinou rolnický. Rukodělnictví a továrnictví, 

obchod a tržba, prostředky dopravovací a pojišťovací jsou skoro výhradně v cizích rukou. 

Tedy za nynějších dob převládajícího materialismu v nemalé míře postrádáme 

nejmohutnějšího živlu státní moci; a jen tudy dá se vysvětliti, proč bohati jsouce co do 

osvěty, jsme chudi v ohledu peněžním a politickém“, psalo se ve výzvě k upisování podílů 

na základním fondu Slavie.
192

  V základech Slavie tedy ležel český hospodářský 

nacionalismus ve své emancipační formě. Pojišťovna měla být nástrojem koncentrace 

kapitálu, který měl být využit investicemi v českých zemích. Jejím cílem bylo zabránit 

„vývozu“ pojistného za jejich hranice. Prostředkem měla být dle Chleborádova provolání 

cenová výhodnost produktů Slavie a šíře její nabídky.  

Slavia měla přitom nejen pokrýt pojišťovací potřeby národa, ale zároveň dosáhnout 

toho, aby se pojišťování stalo v české společnosti součástí běžného života. Měl být pojištěn 

„celý národ“, cílem bylo: „aby pojistky Slavie byly dávány do vínku novorozencům, na 

Štědrý a Novoroční den přátelům a oblíbencům, za odměnu pilnosti výtečným žákům a za 

uznanou věrnost služebníkům a úředníkům, zkrátka, aby si pojistil život, zdraví, kapitál a 

důchod veškerý národ český.“
193

 Přitom měla Slavia přispět k šíření spořivosti a kultivaci 

českého peněžního systému - poskytovat úvěr, usnadňovat vyplácení příbuzných dědiců 

svěřeneckých statků, vyvazovat nemovitosti, odstraňovat výminkářství a potlačovat loterie.  

Slavia slibovala modernizaci českých zemí
194

 a zároveň transformaci sociální struktury 

české společnosti: „Nejenom aby odstraněna byla chudoba a proletářství, nýbrž aby i 

rozmnožena byla zámožnosť, kde již jesť.“
195

 

                                                 
192

 V. PEČA, Banka Slavia, s. 35-36. 
193

 F. L. CHLEBORÁD, Národu českoslovanskému!, Jednota 1/17 , 30. dubna 1869, s. 1-2. 
194

„Ačkoli národ náš během několika let ohromný učinil pokrok, přece zbývá mnoho, velmi mnoho, čeho jest 
mu dohoniť. Mnoho dokázáno na poli věd a umění; méně v oboru průmyslu a obchodu. […] Nebo byť byla 
státní práva nejdůležitějšími, nejsou přece jedinými základy blahobytu národního. […]Potřeba ta by byla 
tím nutnější, čím více bylo by národu z kolbiště politického ustupovati a stala by se vedle osvěcování a 
vzdělávání lidu nejnutnější, jakmile by byl (čeho Bůh uchovej) donucen, opustiť je na čas docela.“ 

Ekonomickou aktivitu tedy chápe, jak ukazuje poslední věta, i jako budování paralelních struktur. „Jako 
docházívá soukromník znamenité zámožnosti, třebas měl ustavičně soud se společníkem, dlužníkem, 
podnikatelem; tak v mnohém ohledu prospívá hospodářství národa, byť byl ve sporu s krajanem, vládou, 
říší. Nebo mnoho úloh ukládá nám hospodářství národní, na jichž zdárném zpracování záleží vládě rovněž 
tak, jako národu. Dlužno jen, abychom úlohy takové poznávali, podnikali a ku blahu národa svého 
rozlušťovali.“  

195
F. L. CHLEBORÁD, O důležitosti, s. 2. 
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Slovanská vzájemnost, která byla jednou z charakteristik českého hospodářského 

nacionalismu
196

, tvořila součást prezentace Slavie v českých zemích i mimo ně, know-how 

jejího managementu a významnou komponentu jejich obchodních strategií.
197

 Slavia měla 

sloužit budování kolektivní identity.
198

 Chleborád se snaží, uzavírá svůj projev na první 

valné hromadě zakladatelů, aby se Slavia stala první bankou svého druhu, slučující „kmeny 

veškerého Slovanstva pod páskou vzájemnosti.“
199

 „Banka Slavia činí vše pro to, aby se 

všechny slovanské národy sdružily v jednu velkou rodinu, je velkým krokem k slovanské 

vzájemnosti. Proto je cenná účast bodrých Slovinců.“, propagovaly Slavii Bleiweisovy 

Kmetijske in rokodelske novice krátce po jejím vstupu na kraňský trh.
200

 

Slavismus tvořil významnou část firemní identity Slavie, která byla ztělesněna 

v samotném názvu firmy, v jejím logu, rétorice obchodní propagace a tradicích, které byly 

vytvářeny a které měly cíleně úřednictvu vštěpovat určité hodnoty a normy a představovaly 

zároveň „potvrzení“ slovanství banky směrem navenek. Slavia používá jako jednací jazyk 

češtinu, popř. slovanské jazyky, korespondenci s úřady vede rovněž ve slovanských 

jazycích. Její lublaňské zastupitelství je pojmenované jako zastupitelství pro Slovinsko.
201

 

Razítka pojišťovny byla zpočátku opatřena nápisem v češtině a ruštině, což bylo ve 

středoevropském kontextu v této době krajně neobvyklé.
202

 Pro bankovní sluhy měly zase 

                                                 
196

Eduard KUBŮ – Jiří NOVOTNÝ – Jiří ŠOUŠA, Slavism in National Czech Enterprises in the First Half of the 
twentieth Century, in: H. Schultz – E. Kubů (eds.), History and Culture of Economic Nationalism in East 
Central Europe. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte., Berlin 2006, p. 185-6. 

197
 Praktická stránka této problematiky bude detailněji prozkoumána v kapitole, věnované obchodní strategii 
managementu. 

198
 Z pramenů není zcela jasné, jestli se mělo jednat o primárně českou, či slovanskou identitu. Obě v nich 
koexistovaly a byly využívány dle kontextu. 

199
 ANONYM, Jednatelská zpráva, čtená ve valné hromadě zakladatelů „Slavie“ dne 11. února 1869, Jednota 
6/1, 13. února 1869, s. 2-3. 

200
 ANONYM, Slavija, vzajemno zavarovalna banka v Pragi, Kmetijske in rokodelske novice 28/12, 19. března 
1870, s. 3. 

201
 Stane GRANDA, Reflections on the Gründerboom and the Stock Exchange Crash of 1873 among Slovenes, 
Slovene Studies 11/1-2, 1989, s. 45, poznámka 14. 

202
 Záměrem zakladatelů bylo od počátku, aby pojišťovna expandovala i do carského Ruska. Tento úmysl 
souvisel s obratem nacionálně české politiky na tuto zemi, jehož výrazem byla i „pouť do Moskvy“, 
zároveň však reflektoval i skutečnost, která přitáhla méně pozornosti - částečné otevření ruského 
pojišťovacího trhu zahraničním pojišťovnám. V Rusku bylo požární pojištění provozováno od roku 1786, 
kdy nechala Kateřina II. zřídit státní pojišťovací banku. Projekt však neskončil úspěšně a společnost byla 
roku 1822 zrušena. O několik let později vznikly první soukromé pojišťovny, kterým státní regulace 
zajišťovala monopolní postavení. Zahraniční pojišťovny byly z ruského obchodu až do roku 1868 zcela 
vyloučeny

202
. I po tomto datu však platila pro jejich podnikání jistá omezení, což platilo až do vydání 

výnosu císařské vlády z 19. listopadu 1871, podle nějž měla být na ruský trh vpuštěna každá pojišťovna, 
která složila kauci 500 tisíc rublů. Slavia podnikla některé přípravné kroky k zahájení vývozu pojišťování 
do Ruska. - F. L. Chleborád měl roku 1869 podniknout obchodní cestu do Ruska, která se však podle 
všeho neuskutečnila. Úředníci Slavie se měli učit ruskému jazyku. V roce 1870 se rozhoduje Slavia hledat 
možné zástupce mezi českými vystěhovalci v Rusku. - Výše této kauce představovala pro Slavii ovšem 
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být obstarány „slovanské kroje“. „Národní kroj“ byl v roce 1848 vynalezenou tradicí, která 

se měla stát symbolickým vyjádřením identity svého nositele a zároveň tuto kolektivní 

identitu dále šířit.
203

 Slavia poskytovala finanční podporu nacionálně konotovaným aktům: 

podporují zřizování a chod institucí, stavbu reprezentativních budov apod. Nabízí navíc 

zaměstnání pro národně smýšlející intelektuály. Jeden z reklamních článků Slavie 

například zdůrazňuje, že Slavia zaměstnává slovinské učitele, pro své jednání propuštěné 

ze státní služby. Slovanství využívá i jazyk obchodní propagace pojišťovny. V první 

jednatelské zprávě stojí „s úctou hleděti bude na štíty Slavie tam bratr Slovinec, tu 

Moravan, tam Srb, tu Slovák, tam Rus, tu Polák, kde všem kmenům velikého národa 

slovanského známa bude Slavia co první obchodní ústav všeslovanský.“
204

 Svou vizuální 

reprezentaci nalezl slavismus zakladatelů Slavie v alegorickém obrazu K. Maixnera, 

určeném pro zasedací síň správní rady pojišťovny, představujícím kněžku Slavii, 

obklopenou znaky všech slovanských zemí, pod níž se nacházejí siluety Prahy a Moskvy.  

Významnou součástí Chleborádova projektu je způsob, jakým definuje vzájemnost, 

solidaritu. Zatímco První česká vzájemná byla rizikovým společenstvím velmi exkluzivně 

ohraničené skupiny, přičemž její vlastenectví znamenalo, jak namítaly kritické hlasy, 

soudržnost šlechtických velkostatkářů, solidarita Slavie byla založena na šířeji definované 

kolektivní identitě. Vzájemnost Slavie byla totiž solidaritou příslušníků národa. Tento 

národ byl definován, v závislosti na prostředí a konkrétních okolnostech, buď jako 

slovanský, nebo bylo využíváno koheznější národní identity české. Chleborád si 

představuje národ jako společenství, jehož jednotlivé vrstvy čelí různým rizikům a mají 

další specifické potřeby. Pro ně všechny, pro „celý národ“ má sloužit Slavia. Má to být 

„ústav náš [zvýrazněno v originále, pozn. VP], český, národní“, stojí v Chleborádově 

provolání: má brát ohledy na „zvláštní potřeby národa, jako nedostatek průmyslu, bídu 

lidu, potřebu tužení jednoty národní atd.“ Jako jednu z těchto potřeb chápal i odstranění 

chudoby dělníků. 

Devatenácté století nově artikulovalo otázku pomoci chudým v jazyce liberální 

sociální filosofie. Na místo dobročinnosti nastoupil důraz na prozíravost, zaopatření sebe 

sama. Jednotlivec je pro ni zodpovědný za svůj osud, přičemž je spoření chápáno nikoliv 

                                                                                                                                                    
nepřekonatelnou překážku. Na ruském trhu se tak Slavia po krátkou dobu podílela pouze cestou 
zajišťování ruských rizik, které jí ale přineslo ztráty.

202
 Srv. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 8. srpna 1874, 

s. 397; C. NEČAS, Na prahu, s. 29; Peča, Banka, s. 48; Peter George Muir DICKSON, The Sun Insurance 
Office 1710-1960. The History of Two and a Half Centuries of British Insurance, London 1960, s. 184-185. 

203
 Miriam MORAVCOVÁ, Národní kroj roku 1848. Ke vzniku národně politického symbolu, Praha 1986, 
passim. 

204
 V. PEčA, Banka Slavia, s. 42. 
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jako otázka možností, ale vůle. Bída pracujících je vysvětlována jako následek 

nezodpovědnosti, čili morálních postojů, které neodpovídají jejich postavení a které mají 

být odstraněny prostřednictvím vzdělání.
205

 Projekt Slavie měl rozsáhlé sociální cíle, které 

je možné interpretovat právě v tomto kontextu a v souvislosti s ambicí stát se „jednou 

z nejdůležitějších pák sjednocení národního“. Chleborádovým záměrem bylo, aby se 

dělnictvo včlenilo do národní společnosti na základě liberálního principu svépomoci; 

projekt Slavie je možné chápat v tomto ohledu jako komplementární k činnosti „Oulů“. 

V pojištění na dožití pro dělníky vidí Chleborád technologii, která jim umožní 

dosáhnout vyšší životní úrovně. Odměnou za mnohaleté omezení spotřeby, za spořivost, je 

dosažení nezávislosti: „Zvlášť důležitým jest tento způsob pojišťování pro onu třídu lidu, 

kteráž nejsnadněji [sic!] dochází samostatnosti. Myslím na třídu dělnickou. Pojišťujíc 

kapitály na dožití, bude Slavia první dobrodějkou jeho.“ Správnou cestu představuje podle 

Chleboráda spořivost, spojená se spolčováním dělníků (ve formě Oulů nebo industrial 

partnerships).
206

  „Vedou-li obě tyto dráhy dělnictvo naše k samostatnosti, možná „Slavii“ 

nazvat parou, ženoucí dělníky naše rychleji ku předu, nežli obyčejný povoz spořitelny. Však 

i mimo dráhy nadřečené pomůže „Slavia“ dělníkům v přečetných případech 

k samostatnosti, odhodlají-li se k větší spořivosti.“
207

 „Proto jsem zajisté dobře pravil, že 

dovrší Slavia dílo Ouly započaté. Pilný a spořivý dělník nalezne v ní vždy pečlivou, 

upřímnou a starostlivou matku, kteráž mu pojistí kýženou samostatnosť.“
208

 Vedle 

výrobních a spotřebních družstev „Oulů“ byl projekt Slavie typově blízký i záložnám 

schulze-delitzschova typu, tedy svépomocným úvěrovým družstvům, nástrojům akumulace 

a koncentrace kapitálu, které byly v českém prostředí zakládány od konce 50. let, 

v následujícím desetiletí zaznamenaly mohutný rozvoj a staly se základním kamenem 

českého úvěrového systému.
209

 

                                                 
205

 Daniel DEFERT, ‚Popular life‘ and insurance technology, in: Graham BURCHELL – Colin GORDON – Peter 
MILLER, The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago 1991, s. 212.  

206
 Kdyby dělník pil týdně o jednu sklenici piva méně, tedy omezil spotřebu, vysvětluje Chleborád, měl by za 
15 let od Slavie 100 zlatých. „To ovšem nedostačuje k vystavení továrny, postačuje ale přece 
k zabezpečení samostatnosti, upotřebí –li dělník kapitálu tohoto spůsobem, o kterémž jsem na jiných 
místech psal, a v četných shromážděních ve vlasti své porůznu odbývaných, dělníky ústně poučoval. 
Továrnu, kterouž nepostaví jeden za 100, zbuduje tisíc dělníků za 100 000 zl.! Mimo tato tovaryšstva 
podnikatelská dlužno silně doufati, že ve vlasti naší vzniknou též podnikatelstva stovaryšená (tak 
nazývám „industrial partnerships“), že totiž jednotliví podnikatelé kapitál závodů svých na takové podíly 
rozdělí, aby si je pilní dělníci jejich mohli zakoupiti. Zakoupivše si takéto podíly, budou dělníci 
spoluvlastníky a spolupodnikateli závodu, v němž zároveň horlivě mohou dělničiti.“ 

207
 V tom případě může dělník dostat od Slavie až 10 000 zlatých. „S kapitálem tímto může sám závod 
podniknouti.“ 

208
 F. L. CHLEBORÁD, O důležitosti životního, s. 13. 

209
 Jak ukážu v dalších kapitolách, Slavia se záložnami sdílela i klientelu. Je možné, právě vzhledem k tomu, že 
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Chleborád zdůrazňuje ve svých článcích sociální význam pojišťovny. Nejvíce na ně 

samozřejmě poukazuje na stránkách svého časopisu Jednota, zaměřujícího se na dělnictvo, 

kde otiskuje i reklamu na produkty Slavie. Paradoxní bylo, že produktem, který, 

zdůrazňujíc význam spořivosti, zacílila Slavia na dělnickou klientelu, byly tontiny
210

, které 

příliš jistoty nenabízely. Naopak, nejistota, týkající se vyplacení jako takového i výše 

vyplacené částky je přibližovala spíše hazardní hře, loterii, která nacházela svou typickou 

klientelu nižší třídě a spodní vrstvě střední třídy a kterou měla instituce „národní 

pojišťovny“ – vymýtit.
211

 

3.3 Vyjednávání a (ne)realizace Chleborádova projektu 

 

Vznik Slavie a formulace její podnikatelské strategie se jeví jako výsledek 

vyjednávání několika skupin aktérů, které se lišily svými pojistnými potřebami i 

představami, jakou roli by měla pojišťovací technologie hrát v české společnosti. Impuls 

ke vzniku pojišťovny dali aktéři kolem F. L. Chleboráda, ztělesňujícího typ iniciativně-

reprezentativního zakladatele. Podařilo se jim postupem času získat podporu aktérů z 

měšťanského prostředí. Eminentní ekonomický zájem na vzniku pojišťovny měla skupina 

pražských podnikatelů, kteří patřili mezi první zakladatele banky. Další zakladatelé 

pocházeli z řad nacionálně českých politiků. Až posléze, když byly upisovány podíly 

základních fondů, nutných pro rozšíření podnikání Slavie i na požární a krupobitní 

pojišťování, se připojili mezi zakladatele Slavie i příslušníci slovinské národní elity. 

Zároveň znamenalo zakládání banky pro všechny tyto skupiny také nutnost vstupovat do 

vyjednávání se státní správou, neboť pro zahájení podnikání byla třeba její koncese. 

 

Vyjednávání mezi Chleborádem, jehož projekt obsahoval nezanedbatelné utopické 

prvky „prozrazující více ideálního a teoretického nazírání na věc než odborných 

                                                                                                                                                    
pojišťovny si s dalšími měšťanskými způsoby spoření do jisté míry i konkurovaly, je význam záloženského 
hnutí v propagačních textech, spojených se zakládáním Slavie odsunut spíše do pozadí a zdůrazňovány 
jsou zpravidla spíše Ouly. K vývoji záloženského hnutí viz Jan HÁJEK – Vlastislav LACINA, Od úvěrních 
družstev k bankovním koncernům, Praha 1999, s. 21 an. 

210
 Tontina vzniklá po polovině 17. století ve Francii, není skutečným pojištěním, ale spekulací na cizí smrt, 
podobnou sázce. Ve své typické formě se podobá se koupi doživotní renty ve stoupající výši nebo 
důchodovému pojištění na jednorázovou prémii. Háček ovšem spočívá v tom, že tento důchod stoupá 
v neurčitých lhůtách. Slavia ovšem provozovala její pozměněnou variantu a slibovala vyplacení částky 
těm, kteří se dožili určitého roku od zahájení tontiny. Předčasná smrt znamenala ztrátu vkladu. Viz J. 
MACEK, Sociální ekonomika, s. 448. 

211
 Srovnej Nerudův Týden v tichém domě a pro jiné kulturní prostředí Ross McKIBBIN, Working-Class 
Gambling in Britain 1880-1939, Past&Present 82, 1979, s. 147-178. 
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zkušeností.“
212

, podnikateli a politiky, zainteresovanými na vzniku funkční a ziskové 

pojišťovny a zároveň obou těchto skupin se úřady, udělujícími koncesi, přispělo k tomu, že 

Slavia se v některých vzdálila od původní Chleborádovy představy a stala se 

životaschopným podnikem. Hlavními předměty sporu přitom byl počet pojistných odvětví, 

v nichž se měla banka podnikatelsky angažovat a pojišťovací podmínky, které měly pro 

klienty platit.  

 

3.3.1 Zakladatelé a jejich pojistné potřeby 

Slavia byla založena jako vzájemná pojišťovna. Všichni pojištěnci tak byli zároveň 

pojišťovateli. Tato forma byla zvolena z několika důvodů. Vzájemné pojišťovny spočívaly 

na principu svépomoci, stejně, jako záložny, které se od konce padesátých let v českém 

prostředí s úspěchem šířily. Na principu vzájemnosti byly založeny všechny v českých 

zemích v té době sídlící pojišťovny. Vzájemnost a svépomoc tak představovala pro 

zakladatele v praxi ověřené řešení. Zároveň umožňovala vzájemnost zřídit pojišťovnu bez 

velkého počátečního kapitálu a postavit ji na specifickém módu solidarity. Při zakládání 

vzájemné společnosti bylo podle platných předpisů třeba před zahájením podnikání 

nashromáždit úpisy do tzv. základního fondu
213

 pro každé odvětví, které bude pojišťovna 

provozovat. 

Základní fond pro životní pojišťování, který byl předpokladem vzniku Slavie a 

jehož výše měla podle Chleborádova provolání „Národu českoslovanskému“ dosahovat 

10 000 zl., rozdělených na úpisy po 100 zl., byl považován za půjčku, která bude úročena 6 

% a umořována po prvních třech letech minimálně 20% ročně.
214

 Šestého února 1869, tedy 

téměř až po roce od počátku upisovací akce, oznámil Chleborád místodržitelství, že cílová 

suma byla upsána. Do kompetence prozatímního výboru, zvoleného následně 11. února, 

podle schválených stanov patřilo rozhodnutí o jeho splacení do výše 50 %. Podle 

výročních zpráv banky bylo na základním fondu pro životní pojišťování upsáno podílů 

celkem za 13 600 zlatých, z nichž byla splacena necelá polovina, konkrétně 6300 

                                                 
212

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 21-22. 
213

 Vzájemné společnosti jako družstva nemají akciový kapitál. Podíl na základním fondu sice svým majitelům 
propůjčoval například právo účasti na valné hromadě pojišťovny, nicméně podílníci ho sdíleli s 
(početnějšími) majiteli pojistek. Protože vzájemné společnosti rozdělují svůj zisk mezi své klienty, 
nezakládalo vlastnictví podílu na fondu nárok na dividendu, zakladatelé pouze dostali vyplacen zpět po 
několika letech svůj zúročený podíl.  

214
 V novinách zpráva pokračuje „na 100 zlatých svědčící a prozatím s 50% od zákládajícího výboru.“ 
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zlatých.
215

 Zakládací fond byla Slavia schopna vyplatit zpět zakladatelům v průběhu 

prvních dvou let existence banky. 

Slavia tak vznikla jako čistě životní pojišťovna. Přestože se se zavedením 

požárního pojištění počítalo již v provolání „Národu českoslovanskému!“ a o provozování 

živelního pojištění Slavií bylo neformálně rozhodnuto již na 5. schůzi zakládacího výboru 

z 6. června 1868, k jeho zakotvení ve stanovách došlo až následujícího roku, na jehož 

konci byla také zahájena podnikatelská aktivita v tomto pojistném odvětví. K požárnímu 

pojišťování se po krátké době připojilo ještě k němu komplementární pojištění krupobitní. 

Na základní fond požárního odboru bylo složeno celkem 19 000 zlatých, z nichž 

bylo během tří let splaceno 72%. Požární pojistky byly upisovány od 25. prosince 1869. 

Nejpozději bylo zřízeno krupobitní pojištění, první pojistky byly vydány v roce 1871. Pro 

jeho zřízení bylo také třeba nashromáždit největší fond, který obnášel 24 600 zlatých a byl 

umořen až roku 1884.
216

 Významným zdrojem kapitálu, jehož výše mnohonásobně 

přesáhla částku ze zakládacích fondů, byly správní poplatky a rezervy oddělení spolků pro 

vzájemné dědění. Jejich klienti, tisíce příslušníků dolních a nižších segmentů středních 

vrstev, umožnily Slavii svými vklady, z nichž připadlo 5% jako správní poplatek Slavii, 

financovat ambiciózní obchodní expanzi a investice. 

Zakladatelé Slavie si kladli za cíl „ukojení pojišťovací potřeby všech vrstev 

národa“.  Během zakládání banky bylo pomýšleno na zavedení většiny tehdy známých 

odvětví, nicméně většina z těchto záměrů nebyla realizována. Slavia až do roku 1909 

provozovala ze všech plánovaných pojistných odvětví pouze pojištění životní, ze živelních 

pak požární a krupobitní.  I tak zůstala po dlouhou dobu jedinou smíšenou pojišťovnou, 

sídlící v českých zemích.  Kromě pojistných odvětví, v nichž pojišťovna vskutku zahájila 

svou podnikatelskou aktivitu, chtěla část zakladatelů provozovat dále pojištění úrazové a 

nemocenské, pádu dobytka, škod povodněmi na jezech
217

, dopravní, hypoték a skleněných 

tabulí. 

Přestože byla některá z těchto pojistných odvětví i uvedena ve stanovách, z různých 

důvodů nebyla realizována. Nemocenské pojištění a pojištění hypoték nezískaly povolení 

ministerstva vnitra.
218

 Nejdůležitějším faktorem však bylo sociální zakotvení banky. 

Analýza profesní struktury zakladatelů umožňuje interpretovat spektrum provozovaných 

                                                 
215

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 29. 
216

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 62. 
217

 Toto pojistné odvětví mělo být komplementární k pojištění mlýnů, nicméně nebylo realizováno vzhledem 
k tomu, že rozsáhlejší mlynářskou klientelu se Slavii získat nepodařilo. 

218
 V. PEČA, Banka Slavie, s. 62. 
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pojištění především jako výsledek vyjednávání jednotlivých profesních skupin, sdílejících 

shodná rizika.
219

 Zakladatelé představovali skupinu vlivnou díky své pozici 

v ekonomickém a politickém poli. Vedle ekonomického kapitálu disponovali i kapitálem 

sociálním a kulturním, což jim zajišťovalo v prvních letech existence pojišťovny 

významnou pozici v poli firmy (členství ve správní radě pojišťovny). 

Analýza struktury upsaných podílů na základním fondu banky umožňuje vymezit 

sociální zakotvení pojišťovny a přitom zodpovědět otázky, zda zakládání prvních českých 

vzájemných pojišťoven na konci šedesátých let probíhalo s podporou stejných vrstev 

společnosti jako zřizování dalších hospodářských institucí a jak se v něm odrážela sociální 

nekompletnost a kapitálová slabost české společnosti. 

Mezi upisovateli se nachází celkem 151 právnických a fyzických osob.
220

 Převažují 

mezi nimi muži (133), dalšími 11 zakladateli jsou právnické osoby (spolky, kolektivní 

orgány podnikatelských subjektů). Zbytek, tedy 7 osob, představují ženy. Při pohledu na 

regionální strukturu je jasná převaha českých zemí, v nichž žilo 72,2 % zakladatelů. 

V Korutanech, Štýrsku a Kraňsku pak 21, 9%
221

, zbytek připadá na další a neuvedené 

lokality. Ale i v rámci českých zemí jsou patrné značné regionální rozdíly. Na Moravě sídlí 

pouze jediný ze zakladatelů (jedná se o zástupce pojišťovny v Olomouci), ve Slezsku 

žádný. Mimo samotné Čechy tak v rámci českých zemí nenalezl Chleborádův projekt 

slovanské pojišťovny žádnou podporu.  

K tomu, že Slavia nenalezla na Moravě pouze jediného zakladatele, přispělo malé 

rozšíření české národní identity mezi moravským měšťanstvem, existence relativně silné 

zemské identity a z toho vyplývající preference místní, v zemi sídlící pojišťovny. Česká 

identita se totiž v 60. letech na Moravě teprve vytvářela. „Zemské vědomí sice nesláblo, 

bylo však zastiňováno sílícím českým nacionalismem.“
222

 Slova Čech a český teprve 

„pronikají do vlasteneckého diskurzu.“
223

  Na význam rezistence lokální identity 

poukazuje analýza, pocházející až z počátku 20. let následujícího století. Její autor, Václav 

Peča, který podnikl mezi 8. a13. březnem 1920 služební cestu do brněnské filiálky, uvádí 

                                                 
219

 Tzv. rizikové popř. nebezpečenské skupiny. 
220

 Následující údaje vycházejí z  databáze zakladatele_slavie.accdb, sestavené autorem na základě výroční 
zprávy Slavie za rok 1893. 

221
 Založení „Slavie“ podpořila slovinská národní elita. Regionálně a nikoli nacionálně zde zakladatele 
vymezuji, neboť pouze termín „Slovinci“ by v tomto kontextu mohl implikovat i účast obyvatel dalších 
regionů, obývaných slovinsky hovořícími obyvateli - Gorice a Gradišky, Istrie a Terstu, slovinsky hovořících 
obyvatel Uher apod. a byl by tak méně přesný. 

222
 Milan ŘEPA, Moravané nebo Češi, Brno 2001, s. 207. 

223
 Ibidem. 
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ve své zprávě, že konkurence „bude moci na sebe strhnouti nejen přebíraný obchod 

krakovský, ale získati jako ústav domácí, obchodní a finanční i středostavovskou klientelu 

na Moravě, kteráž stále inklinuje k jistému separatismu“.
224

 

Svědčí pro to skutečnost, že moravská česká elita podpořila ve stejnou dobu 

vzniklý konkurenční podnik: pojišťovnu Praha. Jako zástupce předsedy banky a jeden 

z ředitelů v ní působil Antonín Mezník.
225

 Rozhodující roli při tom pravděpodobně sehrála 

skutečnost, že Praha byla čistě životní pojišťovnou, která – na rozdíl od Slavie – 

nedeklarovala záměr rozšířit svou podnikatelskou aktivitu také na požární pojišťování. 

Bylo tak jisté, že nebude představovat konkurenci pro Moravsko-slezskou vzájemnou 

pojišťovnu, založenou v Brně roku 1827,
226

 která na konci šedesátých let nebyla ještě 

považována za německý podnik.
227

 Těsně byla pojišťovna spojena s veřejnou správou: do 

roku 1920 vybíraly pojistné berní úřady. Institucionálně byla podporována Moravsko-

slezskou společností pro zvelebení orby.
228

 Sociálně byla pojišťovna zakotvena v milieu 

vysoké šlechty, vysokého kléru a vyššího úřednictva. Je však možné – ve srovnání s První 

českou - vypozorovat výraznější tendenci k posilování měšťanského prvku. Klienty 

pojišťovny se stávali i méně privilegovaní obyvatelé měst a venkova. Moravsko-Slezská 

společně s akciovými společnostmi, sídlícími mimo Moravu, pravděpodobně pokrývala 

místní pojistné potřeby. Svědčila by pro to skutečnost, že v šedesátých letech nebyla 

založena žádná místní větší požární pojišťovna.  Takovou pojišťovnou se stala až roku 

1900 vzniklá Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně.
229

  

V Čechách samých je možné hovořit o hegemonním postavení Prahy, která je jako 

místo pobytu uvedena u 62,4% zakladatelů z Čech. Po přičtení dalších aktérů, u nichž není 

                                                 
224

 LA PNP, fond Václav Peča, karton 1., „Zpráva o cestě do brněnské filiálky, konané 8. až 13. března 1920“, s. 
1. 

225
 „První česká pojišťovna vzájemná Praha“, Národní listy 331/9, 30. 11. 1869, s. 4. 

226
 K jejímu vzniku došlo v kontextu založení pojišťoven v Dolním Rakousku a Štýrsku, přičemž aktérem, který 
těmto projektům dal impuls, byl Georg Ritter von Högelmüller (*6. 2. 1770 Vídeň – †4. 4. 1826). Pocházel 
z bohaté pražské obchodnické rodiny. Jeho otec Jan Jiří byl za služby trůnu povýšen do šlechtického 
stavu. Von Högelmüller se narodil ve Vídni a od roku 1777 byl vychováván ve Štrasburku. Důstojník 
rakouské armády, kde se zasloužil o vylepšení chovu koní. Během napoleonských válek sloužil jako 
Radeckého adjutant. Po roce 1815, kdy byl zraněn, se vrátil do Vídně. Jmenován majorem. Založil 
vzájemné pojišťovny. Srv. např. A. C. P. CALLISEN, Medicinisches Schriftsteller-Lexikon der jetzt lebenden 
Verfasser, Band XXIX, Copenhagen 1841, s. 6.; M. Marvan, Dějiny, s. 277. 

227
 Německá kandidátní listina na valné hromadě pojišťovny zvítězila až roku 1874, což vyvolalo rozsáhlou 
reakci v duchu hospodářského nacionalismu – klienti byli vyzýváni, aby přešli k pojišťovně Slavii. V letech 
1875-76 přešlo ke Slavii asi 4000 klientů. V. PEČA, Banka, s. 159-160. 

228
 M. MARVAN a kol., Dějiny pojišťovnictví, s. 50-55.  

229
 M. MARVAN a kol., Dějiny pojišťovnictví, s. 150. 
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v seznamu rezidence uvedena, kteří byli ale s Prahou úzce spjati
230

, se přiblíží počet 

s Prahou spojených aktérů třem čtvrtinám všech upisovatelů. Důvodem není pouze logicky 

vyšší koncentrace aktérů s velkým objemem ekonomického a kulturního kapitálu v zemské 

metropoli. Velká účast Pražanů odráží také pozitivní zkušenosti, které získaly pražské 

české komunální elity s pojišťovacími institucemi. Nacionálně čeští měšťanští kandidáti, 

kteří překvapivě zvítězili ve volbách do pražské radnice roku 1860, totiž velice brzy přijali 

za své využití pojišťovací technologie, když v roce 1864 rozhodli o zřízení pražské 

komunální pojišťovny, založené na principu vzájemné svépomoci obyvatel Prahy. Módem 

solidarity této první a po dlouhou dobu jediné komunální pojišťovny v monarchii byla 

městská identita.
231

 Aktéři, figurující mezi zakladateli, tak mohli Chleborádův návrh 

přijmout s důvěrou. 

V rámci Slovinci obývaného území jsou daleko větší rozdíly, přičemž zemské 

metropole hrají menší roli. Pouze 45% obyvatel Kraňska pochází z Lublaně, mezi 

obyvateli Štýrska pak nejsilněji není zastoupen ani Štýrský Hradec, ani Celje, ale Žalec, 

s 36,4% zakladateli.
 
Na vzniku „všeslovanské“ banky Slavie se tak podílela specifická 

koalice aktérů sídlících v Praze, hrajícími významnou roli v politickém a ekonomickém 

poli, a mezi slovinskou národní elitou, roztroušenou po jednotlivých zemích na jižní straně 

Alp.
232

 

V tomto kontextu je rovněž možné zmínit relativně malé zastoupení tradičních 

nositelů moci a prestiže – šlechty a církve. První představovala pouze necelých pět procent 

ze všech zakladatelů, zatímco církev byla zastoupena pouze čtyřmi aktéry, z nichž 

příznačně jediný rezidoval v českých zemích. Podpora Slavie jako životní a – jak 

Chleborád plánoval, také konkurenční živelní pojišťovny -  ze strany několika českých 

šlechtických aktérů pravděpodobně nebyla výsledkem existující pojistné potřeby a měla 

charakter spíše politického gesta. Účast těchto šlechtických aktérů propůjčovala ústavu 

prestiž a důvěryhodnost a zároveň firmu symbolicky propojovala i s českým zemsky-

patriotickým prostředím, které se ve svých počátcích Slavia rovněž pokoušela - neúspěšně 

– oslovit.
233

 Pojistné potřeby šlechty i církve v podstatě spočívaly v potřebě ochrany proti 

                                                 
230

 Šlechticů, úředníků banky Slavie na venkově, spolků Oul, nacházejících se pod Chleborádovou 
patriarchální autoritou a po přičtení Jana Palackého, jenž je uveden podle svého deskového statku 
v Lobkovicích. 

231
 M. MARVAN a kol., Dějiny pojišťovnictví, s. 98. 

232
 Slovinští zakladatelé se podíleli na financování vzniku živelních odborů. 

233
 Srv. například brožuru Anonym, Samosprávné oddělení k pojišťování velkostatků proti škodám živelním ve 
„Slavii“ vzájemně pojišťovací bance v Praze, Praha 1870. 
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živelním škodám
234

, které již v Čechách pokrývaly s těmito vrstvami společnosti spojené 

pojišťovací ústavy (První česká vzájemná, Asekurační spolek cukrovarníků).  

Logickým důsledkem skutečnosti, že zakladatelé Slavie vzešli z prostředí českého a 

slovinského národního hnutí je absence aktérů, spojených s dvorem či se samotným 

panovnickým domem, ale i vysokých státních úředníků i nepřítomnost důstojníků 

rakousko-uherské armády. Pro stupeň rozvoje českého a slovinského úvěrového systému je 

naopak příznačná neúčast finančníků a bank vůbec. Peněžní instituce zde reprezentují 

pouze dvě záložny z východních Čech. 

 

Tabulka 1: Profesní struktura zakladatelů.  

Profese zakladatelů Počet zakladatelů 
Počet zakladatelů 

Podíl  

právníci, advokáti, notáři 20 12,99% 

úředníci 14 9,09% 

obchodníci a kupci 13 8,44% 

statkáři 13 8,44% 

právnické osoby 11 7,14% 

lékaři a lékárníci 10 6,49% 

majitelé pivovaru 8 5,19% 

šlechta 7 4,55% 

soukromníci a majitelé domů 7 4,55% 

další 7 4,55% 

velkoobchodníci 7 4,55% 

továrníci 6 3,90% 

mlynáři 5 3,25% 

faráři a kanovník 4 2,60% 

profesoři a ředitelé obchodních škol 4 2,60% 

velkostatkáři 4 2,60% 

majitel hostince 3 1,95% 

majitel knihtiskárny 3 1,95% 

neuvedeno 3 1,95% 

stavitelé 3 1,95% 

inženýři 2 1,30% 

CELKEM 154 100% 
Prameny: Databáze sestavená dle publikace Výroční zpráva a účetní uzávěrky Slavie, vzájemné 

pojišťovací banky v Praze za pětadvacátý správní rok 1893, Praha 1894, s. 2-3.  

 

Při vzniku Slavie měly mimořádně silné zastoupení iniciativně-reprezentativní 

osobnosti, aktérů založení pojišťovny, rekrutujících se z řad české politické elity, kterých 

převládala „reprezentativní“ komponenta. Exkluzivní postavení mezi nimi měli „otcové 

                                                 
234

 Životní pojištění je zásadní především pro klienty závislé na mzdě. Velký pozemkový vlastník je v principu 
pojištěn svým majetkem, neboť jeho úmrtí nemá za následek ztrátu příjmu. 
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národů“, politické autority Janez Bleiweis a František Palacký, jejichž přítomnost 

propůjčuje podniku prestiž a důvěryhodnost a činí zároveň efektivnějším apel na 

potenciální klienty v rámci reklamní kampaně v duchu hospodářského nacionalismu, 

prezentující pojištění jako vlasteneckou povinnost. „Inspektor banky nechal vždy po 

příjezdu do obce vybubnovat svou návštěvu a její účel asi takto: „Vám občanům a 

občankám k vědomosti se dává, že tatíček Palacký z matičky Prahy pozdravovat vás 

všechny vzkazuje, máte se dáti pojistiti na život.“
235

 Zdůraznění důvěryhodnosti ústavu se 

stávalo o to naléhavějším, že nedůvěra mezi klientelou vůči pojištění, především 

životnímu, byla značná.
236

 

Naopak výrazem ekonomického zájmu na existenci pojišťovny byla účast 

zakladatelů, pocházejících z podnikatelského prostředí. Mezi nimi se nacházejí jak aktéři, 

kteří se aktivně účastnili zakládání českých peněžních podniků, institucí a zasedali 

v podnikatelských grémiích, zatímco angažmá jiných bylo omezeno pouze na podíl na 

zakládání Slavie. Aktéry založení banky v následujících odstavcích budeme sledovat 

s ohledem na jejich profesní zakotvení a následně s ohledem na sítě, v kterých 

participovali.  

U celkem 151 zakladatelů je uvedeno 154 profesí (viz tabulka č. 1). Profesní 

struktura zakladatelů odráží nekompletní sociální strukturu české a slovinské společnosti 

60. let. Z tabulky, umožňující detailnější pohled na profesní zakotvení těchto obvykle mezi 

příslušníky středních, popř. vyšší třídy patřících aktérů je patrné, že početně nejsilnější 

skupinou, která podpírala vznik Slavie, byli představitelé svobodných povolání. Svobodná 

povolání přestavují téměř čtvrtinu všech zakladatelů. Lékaři pocházeli především ze 

Štýrska a Kraňska (5 z celkem 8 lékařů).
237

 Ještě silněji byli zastoupeni právníci, advokáti 

a notáři – 20 zakladateli, v tomto případě byl podíl českých a slovinských aktérů téměř 

vyrovnaný.
238

 Konkrétní jména pak prozrazují, že se ve velké míře jednalo o příslušníky 

                                                 
235

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 93. 
236

 Tuto tezi by podporovala míra, v níž musí dobová propagace zdůrazňovat důvěryhodnost a „funkčnost“ 
pojištění. Svědčí o ní rozsah podpůrné reklamní kampaně na stránkách tisku i skutečnost, že se Chleborád 
ve své brožuře, propagující pojištění, nezaměřil na všechna pojišťovací odvětví, ale speciálně na pojištění 
životní. Další indicií je heslo v Riegerově slovníku naučném, které o pojištění pojednává se značnou mírou 
skepse. Nezmiňuje ani přínos pojištění, ani jeho pojistně-technické, tedy v dobovém slovníku „vědecké“ 
základy, tuto technologii legitimizující, ale zdůrazňuje spíše podvodný a spekulativní charakter některých 
podniků. Prokázána bude v kapitole, věnované životnímu pojištění. 

237
 Lékaři jmenovitě: Bleiweis Ivan, Dub Adolf, Tomsa Antonín, Ipavec Jurij, Kratochvíl Ant., Vošnjak, Jos., 
Skubic Frant., Tarbauer, Ivan. 

238
 Advokáti jmenovitě: Trmal Em., Čermák Emanuel, Razlag Radoslav, Costa E. H., Pokljukar Ivan, Toman 
Vavřinec, Dominikuš Ferdinand, Rapoc Franjo, Frič Josef, Sladkovský Karel, Čížek Ant., Grégr Julius, Frič V., 
Jeřábek Jan, Chleborad F. L., Richter Th., Klofec Jan, Hauschild, K., Čuček Josef. 
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české a slovinské politické elity. Zakoupením úpisů do základního fondu vyjadřovali 

v první řadě podporu Chleborádem formulovanému programu banky.  

Zároveň vycházela Slavia vstříc i jejich pojistným potřebám. Pro příslušníky 

svobodných povolání, kteří procházejí dlouhou profesionální přípravou k výkonu svého 

povolání, mělo životní pojištění zásadní význam, neboť s jejich smrtí, nemocí či 

invaliditou přestává i jejich příjem. Přestože předávají část svého akumulovaného 

kulturního kapitálu svým dětem socializací v rámci rodiny, nabyté know-how není pro 

jejich potomky z různých důvodů možné začít ihned používat.
239

  Je samé i jejich rodinu 

tak tyto osudové události ohrožují i ekonomicky. Pokud jsou rovněž vlastníky většího 

nemovitého majetku, stává se pro ně naléhavou i potřeba požárního, popřípadě 

krupobitního pojištění. 

Významnou skupinou, podílející se na založení Slavie, byli rovněž velcí pozemkoví 

vlastníci.  Za statkáře je označeno 8,44 % zakladatelů, jako velkostatkáři necelá 3%. Lze 

sem rovněž počítat šlechtice, kteří představují 4,5 %.
240

 Pro pozemkové vlastníky 

ustupoval význam životního pojištění do pozadí. Jejich příjmy pocházely z půdy, smrt otce 

rodiny tedy neznamenala ztrátu příjmů. Pro hospodaření velkostatku mělo podstatně větší 

význam pojištění požární a krupobitní, neboť umožňovalo obnovu živly zničených 

výrobních prostředků a produktů. V případě krupobitního pojištění tvořili velcí pozemkoví 

vlastníci dokonce preferované klienty.
241

 

Přes čtvrtinu zakladatelů představovali rovněž obchodníci a průmyslníci, původem 

zpravidla z Prahy.
242

 Mezi aktéry, podílejícími se na založení banky, je zastoupena česká 

podnikatelská elita. Dokladem jejich exkluzivního postavení je, že nemalému množství 

z nich na stránkách českého tisku vyšly rozsáhlejší nekrology.
243

 

Pro tyto aktéry byla významná především potřeba zabránit zkáze výrobních 

prostředků a zboží následkem náhodné živelní pohromy, při čemž hraje požární pojištění 

                                                 
239

 Potomci musí obvykle kulturní kapitál dále kumulovat, aby ho mohli proměnit v kapitál symbolický 
(akademický titul) nebo aplikovat v praxi. 

240
 Mezi velkostatkáře jsou zařazeni: Palacký Jan, Rott Jul., Židlický Karel, Žuža Ivan. Statkáři jsou: Arhova 
Urša, Držečnik Luka, Hočevar Mat., Klouček, Mat., Kotník Fr., Lipold Josef, Ožvald Ivan, Podlipnikova 
Anežka, Podlipnikova Lenka, Roblek Frant., Veselý, Hub., Záruba Karel. Šlechtici: Barbo-Vaksenštajnski 
Josef, Černín Otokar, Kolovrat-Krakovský Jan, Lobkovic Jiří, Nostic Albert, Schönborn Ervín, Thun 
František. 

241
 Cyril HORÁČEK, op. cit., s. 430. 

242
 Obchodníci: Knapp Mamert, Mourek, Th., Fantl Ezechiel, Komárek J., Srnec Josef, Frič Karel, Urban, Josef, 
Neff Jan, Zelenka Jan, Turk Hugo, Svoboda Fr., Janič Jakub. 

243
 Bližší strukturu aktérů, zahrnutých do této kategorie nastiňuje příloha č. II, v níž jsou, na základě 
biografických příruček a dobového tisku (především nekrologů), identifikována odvětví, v nichž vyvíjeli 
svou ekonomickou aktivitu. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

70 

 

zásadní roli. Nicméně životní pojištění pro ně bylo také relevantní. Vzhledem k tomu, že 

v šedesátých letech nedošlo ještě ve větší míře k oddělení rolí majitele a manažera, 

představovala smrt nebo pracovní neschopnost podnikatele relativně velké riziko změny 

výše rodinných příjmů. Analogické pojistné potřeby na poli živelního pojištění měly 

samozřejmě i na zakládání angažované právnické osoby, tedy výrobní a prodejní spolky, 

cukrovary, mlýn a pivovar.
244

 Další právnické osoby, podílející se na založení, představují 

dvě záložny a občanské spolky. 

Nejvíce aktérů z podnikatelského milieu
245

, konkrétně devatenáct, je spojeno 

s potravinářským průmyslem, z toho devět s pivovarnictvím a čtyři s cukrovarnictvím. 

Pivovary i cukrovary patřily rizikovým stavbám, což souvisí s použitými výrobními 

technologiemi. Výroba, vaření piva i cukru probíhá za poměrně vysokých teplot, nebezpečí 

vzniku požáru je tedy relativně velké. Všichni pivovarníci, s výjimkou thunovského 

pivovaru v Podmoklech, pocházejí z Prahy. Spojení s pivovarníky bylo obzvláště 

významné, především v prvních letech existence pojišťovny. Předseda Společenstva 

českých sládků a majitel pivovaru, J. M. Šáry, který byl mezi lety 1867 až 1868 členem 

správní rady První české vzájemné pojišťovny, se stal místopředsedou Slavie.
246

 Naznačuje 

to, že se organizace pivovarníků odvrátila od První české a účastnila se zakládání Slavie. 

Cukrovary se naopak nacházejí mimo centrum českého království: ve východních 

Čechách (Čerych, Urbánek), slánském (Úžice) a děčínském (Peruc) okresu i na Moravě 

(kroměřížský cukrovar Ferdinanda Urbánka). Nižší počet cukrovarníků mezi zakladateli 

souvisí s existencí Asekuračního spolku cukrovarníků, který jejich pojistné potřeby již 

kryl. Mezi zakladateli je možné nalézt pět mlynářů.
247

 Čtyřmi aktéry jsou zastoupeny 

průmysly stavební a polygrafický, třemi strojírenský průmysl. Obchodem se zabývalo 22 

zakladatelů. Z nich osm je možné považovat za velkoobchodníky. Zbytek představovali 

obchodníci.
248

 S výjimkou dvou obchodníků pocházeli všichni tito aktéři z Čech. 

                                                 
244

 Beseda česká Liberec, Oul Nový Jáchymov, Oul Praha, ředitelstvo cukrovaru Peruc, ředitelstvo cukrovaru 
Oužice, Správa mlýnská Děčín, Správa pivovaru hr. Thuna Podmokly, Správa vychovatelského ústavu 
dělnického v Praze, Včela - dělnický spolek Liberec, Záložna Jičín, Záložna občanská Pardubice. 

245
 Odvětví, která se podařilo identifikovat v případě zakladatelů, se ne vždy kryjí s údaji, uvedenými 
v seznamu zakladatelů. Čísla, uváděná v následující analýze, vycházejí z přesnějších údajů z tisku 
a biografických příruček.  

246
 Petr ČECH (ed.), První česká vzájemná pojišťovna, zal. roku 1827. V upomínku stého výročí, Praha 1928, s. 
173. 

247
 Lokality jejich mlýnů: Rožatov, Německá Bříza, Zámostí, Strunkovice, Praha. V tabulce nejsou uvedeni. 

248
 Pohostinství je podle živnostenského zákona považováno za licencovaný obchod, do výsledné hodnoty 
jsou tedy započítáni i hostinští. 
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Zakladatelé Slavie se angažovali v širokém spektru aktivit v ekonomickém poli – 

během konjunktury se účastnili zakládání prvních českých obchodních bank a zároveň na 

vytváření a obsazování dalších hospodářských institucí a grémií. Analýza jejich participace 

na některých z těchto aktivit umožňuje zmapovat část sítí, kterými byli propojeni. 

Členství aktérů, podílejících se na založení banky Slavie, ve správních radách 

Živnostenské banky, Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové, Pražské městské 

spořitelny, Pojišťovny Praha, jejich účast v grémiích – ve vedení spolku Merkur a 

Obchodní a živnostenské komory Praha a při zakládání pražské Českoslovanské obchodní 

akademie mapuje příloha č. III. Vyplývá z ní, že 26 ze 109 aktérů původem z Čech se 

podílelo na řízení či vzniku jedné ze jmenovaných institucí. Deset z těchto aktérů přitom 

participovalo na více než jednom dalším projektu. Mezi nimi nalezneme představitele 

české politické (např. Palacký) i hospodářské elity. Aktéry, kteří propojovali personálně 

většinu sledovaných českých hospodářských projektů, byli podnikatelé Vavřinec Kriesche 

(6) a Alois Oliva (5). Pět aktérů zasedalo ve správní radě Živnostenské banky, deset 

upisovalo podíly na základním fondu pojišťovny Praha, celých šestnáct se účastnilo 

zakládání Českoslovanské akademie obchodní. 

Nicméně obraz, který poskytuje seznam zakladatelů, je do jisté míry zkreslený. 

Intencí zakladatelů pojišťovny bylo totiž prezentovat jako podnik vzniklý za účasti „všech 

vrstev národa“. Mezi zakladateli tak nalezneme šlechtice, čelné politiky, zástupce různých 

průmyslových odvětví i dělnické organizace. Umožňuje reklamě Slavie prezentovat svůj 

vznik výsledek „národní jednoty“, v jejímž čele stál zakladatel, který upsal první podíly, 

„otec národa“ František Palacký.
249

 Proto je dobré doplnit seznam zakladatelů také 

pořadím, kdy svůj podíl upsali. Umožňuje to listina zakladatelů, kterou podal F. L. 

Chleborád pražskému policejnímu ředitelství 21. února 1869.
250

 Uvedena jsou na ní jména 

aktérů, kteří přispěli do základního fondu pro životní pojišťování, jehož upsání bylo 

předpokladem vzniku pojišťovny, dále velikost jejich podílů a datum, kdy svůj podíl 

upsali. Především poslední položka umožňuje určit, které skupiny na vzniku nové 

pojišťovny měly největší zájem. Ukazuje se, že část aktérů upsala svůj podíl ještě předtím, 

než byl rozeslán dopis, vyzývající k upisování podílů. 

                                                 
249

 Výmluvná je pasáž v monografii V. Peči: „Zajímavým je konečně složení souhrnu zakladatelského dle 
zaměstnání. Jsou mezi nimi zastoupeny veškeré třídy společenské i majetkové. […] Rozvrstvení zakladatelů 
dle povolání a zastoupení všech tříd podává výmluvné svědectví, že kořeny svými tkví banka od původu 
v celém národě.“ V. PEČA, Banka, s. 51. 
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První podíly byly upsány 23. května. Do konce května upsalo podíly na základním 

fondu 17 zakladatelů, z toho 12 patřilo mezi podnikatele, spojených především 

s pivovarnictvím (Kittel, Haupt, Šáry), velkoobchodem (Bondy, Oliva, Bubeníček, Lanna). 

Při zakládání Slavie největší iniciativu projevila skupina podnikatelů, spojených 

s pražským obchodem a průmyslem.
251

 Relativně brzy upsali své podíly také šlechtičtí 

zakladatelé. V této fázi se na zakládání nepodílel žádný slovinský aktér. Příslušníci české 

politické elity začali upisovat své podíly až v průběhu června, přičemž František Palacký 

svůj podíl upsal až v polovině července. Tvrzení, že „prvním zakladatelem banky byl 

František Palacký“, které se objevuje u Václava Peči
252

 a je dále přejímáno, patří mezi 

mýty, které Slavii měly zasadit do příběhu o „znovuzrozeném národu“. 

Chleborádův záměr zřídit pojišťovnu, která by pojišťovala rizika „všech vrstev 

národa“ a která by provozovala téměř všechna v té době známá pojistná odvětví, se 

realizoval pouze zčásti. Většina pojistných odvětví, jejichž zavedení bylo plánováno na 

počátku existence pojišťovny, zůstala ve stanovách jako mrtvá litera a byla posléze z jejich 

znění při změně stanov roku 1884 v tichosti vypuštěna. Příčinou byly pojistné potřeby 

prostředí, v němž byla Slavia zakotvena, nejprve svými zakladateli, následně i svou 

klientelou. Poté, co bylo vedle životního pojištění rozhodnuto zahájit provozování 

požárního (jaro 1869) a krupobitního pojištění (6. červen 1869) a byly předepsány jejich 

první pojistky, odpovídala provozovaná pojistná odvětví do velké míry pojistným 

potřebám hlavních skupin zakladatelů. O tom svědčí i skutečnost, že dalšímu rozšíření 

provozovaných pojistných odvětví došlo až po celých čtyřech desítkách let, kdy pojišťovna 

pod novým managementem rozhodněji vykročila na cestě k modernímu velkopodniku.  
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 1868: 23. květen: Em. Kittl 500, Th. Richter 100, A. Dub 200, J. Haupt 200, 25. květen: B. Bondy 200, J. 
Čermák 200, A. Oliva 500, 27. květen: J. M. Šáry 200, 28. květen: E. Schönborn 200, Č. Bubeníček 200, A. 
Lanna 300, 30 květen: M. Knapp 100; J. Mikuláš 100, F. Urbánek 300, F. Pštross 200, A. Kratochvíl 100, 31. 
květen: O. Černín 200, 9. červen: Č. Vávra 100, 12. červen: J. Grégr 200, 15. červen: J. Kolovrat 500, 20. 
červen: A. Kousek 300, 22. červen: A. Nostic 200, K. Kulich 500, 25. červen: P. Tusar 100, 26. červen: Oul 
Nový Jáchymov 100, 27. červen: A. Tomsa 100, 2. červenec: J. Lobkovic 200, 4. červenec: F. Thun 200, 9. 
červenec: Ed. Pštross 100, 11. červenec: Dělnický spolek Liberec 100, Česká beseda Liberec 100; 15. 
červenec: J. Töpfer 100, J. Reich 100, F. Palacký 200, 25. červenec: Oužice 100, 28. červenec: Zabylanský 
100, 30. červenec: Mlýnská správa 100, 5. srpen: Cukrovar Peruc 100, 10. září: K. Novotný 100, 16. září: 
V. Kriesche 100, 17. září: K. Židlický, 200, 2. říjen: Správa Vychovatelského ústavu dělnického 100, 5. 
říjen: J. Urban 100, 29. říjen: J. Komárek 100, 17. listopad: záložna Jičín 300.  

1869: 6. leden: F. Malý 100, 27. leden: J. Urban 100, 3. únor: Reitter 100 [není zmíněn v jubilejním spise 
1893], 4. únor: J. Frič 200, 9. únor: F. L. Chleborád 100, 10. únor: M. Pokorný 100, Správa 
Vychovatelského ústavu dělnického 500, Oul Praha 500, 16. únor: Č. Daněk 100, A. Cífka 100, J. Neff 100, 
K. Hauschild 100, 17. únor: F. Možný 100, J. Klofec 100, F. Goldfuss 100, Ringhofer 100 [není zmíněn v 
jubilejním spise 1893], A. M. Řezníček 100, J. Rott 100, Fišer [purkmistr smíchovský, není zmíněn v 
jubilejním spise 1893] 500, 17. únor: J. Dittrich 100, E. Castellain 100, F. Vaňka 200, Kohout 100. 

252
 V. PEČA, Banka Slavie, s. 20. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

73 

 

3.3.2 Úřady a podmínky udělení koncese 

 

 
Během prvních porad aktérů, stojících za vznikem pojišťovny, které se odehrály 

ještě před počátkem upisování podílů na základním fondu, 3. dubna 1868, předložil 

František Ladislav Chleborád návrh stanov Slavie. Chleborádovým záměrem bylo dokončit 

zakládací práce co nejrychleji, aby byly tím dříve splněny úkoly, které před pojišťovnu 

kladl. Nicméně většinu přítomných tento návrh nepřesvědčil a schválila návrh A. Čížka, 

podle nějž měly stanovy být předloženy k uvážení zvláštní komisi. Čížek argumentoval, že 

celý projekt musí být naopak tak důkladně připraven, aby nevznikly ve společnosti žádné 

pochybnosti o skutečné prospěšnosti pojišťovny.
253

 Členy komise se stali J. M. Šáry, J. 

Frič, Č. Vávra jun., F. L. Chleborád a úředník pojišťovny Azienda Assicuratrice, J. Kotek. 

Dalším bodem debaty byl o jméno pojišťovny, respektive otázka, jestli má být 

jméno Slavia používáno od počátku v úřední komunikaci. Nakonec bylo zredigováno 

podání k místodržitelství o založení „První české banky pro vzájemné pojišťování životní, 

kapitálů a důchodů“.
254

 V odpovědi na něj byly dne 5. května policejním ředitelstvím na 

základě výnosu ministerstva vnitra z 30. dubna 1868 povoleny přípravné kroky k založení 

banky.
255

 Potom, co bylo na další schůzi přejito přes návrh ke sloučení vznikajících 

pojišťoven Slavia a Praha k dennímu pořádku, byl Chleborád pověřen k přípravným 

technickým pracím (sestavení sazeb, založení úředních knih apod.).
256

 

Dne 23. května 1868 byly státní správě předloženy stanovy ke schválení. Svým 

zněním se tyto stanovy výrazně lišily od stanov dalších pojišťoven, „vynikajíce […] 

volností ve vybírání toho, co u jiných dobrého a odmítáním, co v nich špatného“.
257

 

Předvídaly mimořádný podíl klientů na řízení ústavu. Hlasovací právo na valné hromadě 

měl podle nich každý plnoletý mužský klient banky, bez ohledu na výši pojistky, přičemž 

ke svolání mimořádné valné hromady dostačovaly podpisy nejméně padesáti klientů. 

Zároveň stanovy zakotvovaly zásady, které sotva mohly být základem životaschopného 

podniku. Správní rada se měla skládat nejméně z patnácti členů, ale s růstem pojišťovny se 

měla navýšit až na třicet, přičemž usnášeníschopná byla již při přítomnosti pěti svých 

členů, včetně předsedy. Mezi její pravomoci patřilo určovat výši pojistných sazeb, které, 
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jak nesměly podle stanov být vyšší, než v dalších životních pojišťovnách v monarchii. 

Rezervy měly být podle stanov zužitkovány eskontem směnek, ukládáním záloh do 

veřejných úvěrních ústavů, půjčkami na cenné papíry a pojistky, hypotečními půjčkami a 

jejich zakupováním, pokud se jedná o půjčky s pupilární jistotou na statky v zemích 

koruny české, nákupem zástavních listů Hypoteční banky, zakupováním statků v zemích 

koruny české a také zakupováním cenných papírů, obchodovaných na burse, ovšem jen 

kdyby se nenašla žádná lepší možnost uložení technických rezerv.
258

 

V červnu přichází zakladatelům Slavie výnos ministerstva vnitra, podle nějž mají 

doplnit stanovy o pojistné sazby, úmrtnostní tabulky a úrokovou míru. Po dlouhém 

schvalovacím procesu, na Štědrý den roku 1868 nakonec vydává ministerstvo rozhodnutí, 

že nehodlá schválit stanovy v současné formě. Stanovy byly vráceny k přepracování a 

jejich podavatelé byli vyzváni, aby změny provedli podle stanov pojišťovny „Praha“, které 

byly v té době již schváleny. 

Pátého ledna 1869 předložili zakladatelé opravenou verzi stanov, založenou na 

stanovách vzájemných pojišťoven Praha a Austria. Tyto stanovy byly na konci ledna 

schváleny pod podmínkou, že Slavia nebude provozovat nemocenské pojištění, odstraní ze 

své firmy slova „První česká“, bude jiným způsobem tvořit rezervy a provede další, 

drobnější změny pojišťovacích podmínek. Opravený návrh stanov předložila Slavia 

místodržitelství až na konci března, přičemž stanovy byly redigovány především dle stanov 

pojišťovny Praha. Na konci února byl upsán v dostatečné výši základní fond Slavie. 

Jedenáctého února se tak mohla uskutečnit valná hromada zakladatelů, na niž byla zvolena 

správní rada, která se mezi únorem a květnem sešla osmkrát. Byla zřízena čtyřčlenná 

komise pro organizaci získatelů. Zároveň bylo učiněno i rozhodnutí o zahájení příprav 

k rozšíření obchodní aktivity i na požární pojišťování. Schvalovací výnos o stanovách 

Slavie vydalo ministerstvo vnitra dne 15. května 1869. První řádná valná hromada Slavie 

se tak mohla uskutečnit 6. června 1869.
259

 

Stejně jako v případě pojistných se zde realizovala pouze část Chleborádova 

záměru.  F. L. Chleborád působil po následující tři roky jako generální ředitel pojišťovny.  

Za jeho přítomnosti v ředitelství Slavia začala budovat síť získatelů, zahájila obchodní 

expanzi na další slovanským obyvatelstvem obývaná území a podílela se na založení první 

české zajišťovny, jejíž valná hromada proběhla 31. ledna 1872. Krátce poté byla proti 
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Chleborádovi zahájena diskreditační kampaň.
260

 Chleborád byl obviňován z toho, že prodal 

svůj velkostatek Žampach „chabrusu“ a byl symbolicky vyloučen z národního kolektivu 

označením za „zrádce národa“.  Chleborád na kampaň zareagoval rezignací na post ředitele 

Slavie, která je podána18. března 1872 a ještě téhož dne je přijata. V prvních měsících roku 

1872 odchází i J. M. Šáry z postu předsedy správní rady Slavie.
261

 Chleborádův odchod je 

symbolickou tečkou za obdobím zakládání banky a je také příznakem posunu v přijímání 

pojišťovací technologie v české společnosti. Počáteční úvahy o utopických projektech, 

které představovaly Kampelíkovy i některé Chleborádovy plány, nahradily pragmatičtější 

návrhy, které vznikaly vyjednáváním mezi zainteresovanými podnikateli.  

3.4 Založení Slavie jako zdroj firemní identity a základ její goodwill 

 

18. ledna 1918 podali úředníci banky Slavie správní radě memorandum, jehož autorem byl 

Václav Peča. Volali v něm po racionalizaci a modernizaci podnikání banky, po inovacích a 

posílení jejího manažerského vedení. Reformováno a posíleno mělo být mimo jiné školení 

agentů Slavie. „Dovršuje se pomalu 50. rok trvání banky Slavie. V takovém okamžiku je 

dobré poohlédnout se nazpět, změřit dráhu, která byla uražena a činit nové plány pro 

budoucnost.“ V tomto kontextu byl také vznešen požadavek sepsání pamětního spisu, 

který by popsal půlstoletí existence banky.
262

 Jedním z výsledků memoranda, které bylo 

správní radou příznivě přijato a sloužilo jako východisko k dalším jednáním mezi úředníky 

a vedením banky, bylo jmenování Václava Peči tajemníkem banky 1. května 1918. Na 

tomto postu se věnoval do velké míry práci na sepsání pamětního spisu k jubileu 

padesátiletého trvání pojišťovny. „V plánu, který jsem si pro pamětní spis vypracoval, byly 

dějiny Slavie pojaty do širšího rámce, do vývoje českého pojišťovnictví od jeho začátků 

vůbec.“ Kapitola „Ideový program, plány a osobnosti zakladatelů“ byla otištěna samostatně 

jako samostatná brožura „List z českých dějin hospodářských“. Měla sloužit jako 

„pomůcka k ideové výchově zaměstnanců Slavie“
263

, tedy k vytváření a posilování firemní 

identity. Peča zpracovává minulost Slavie, protože věří, že „v životě společenském síly, 

které daly vznik určitému útvaru pospolitému, jsou nejbezpečnější oporou pro jeho udržení 
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zemského sněmu v dubnu r. 1872. Dis. práce na FF UK Praha. 
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a zachování“. Ambice Pečovy práce jsou tak větší, než podat suchý výčet „faktů“. V praxi 

provádí inventuru nosných tradic pojišťovny, souběžnou s transformací institucionální. 

Podle Václava Peči byl vnik Slavie výsledkem snah o „hospodářské probuzení 

národa“ a pojišťovna se stala významným hybatelem české národní ekonomické 

emancipace. Peča zasazuje vývoj pojišťovny do narativu dějin českého národa, do mýtu o 

jeho obrození dvě století po Bílé hoře. Místem paměti, které umožňuje Pečovi dějiny 

pojišťovny nejefektněji propojit s velkým vyprávěním, je založení banky.  Peča ho spojuje 

s prestižními aktéry a přisvojuje si části jejich „ideového programu“ podle jejich praktické 

využitelnosti pro svou současnost, pro budování firemní identity a posílení goodwill 

pojišťovny. 

Časově je v tomto „mýtu o původu“ vznik pojišťovny umístěn do roku 1868, 

přičemž jsou symbolicky události zasazeny do prestižního kontextu nacionálně 

konotovaných aktů učiněných v jednom z „politicky, kulturně a hospodářsky 

nejpamátnějších roků v celém uplynulém století“.  Pro Peču představuje vznik Slavie 

přelomovou událost. Vedle státoprávní deklarace, položení základního kamene 

k Národnímu divadlu a zřízení první české obchodní banky založením Slavie nastává „též 

nová éra v dějinách našeho pojišťovatelství, která v nemalé míře byla vyvolána vznikem 

naší banky“.
264

 Při pohledu na základní chronologii je však jasné, že toto časové zařazení 

je konstrukcí, která byla součástí Pečovy širší strategie budování goodwill pojišťovny 

pomocí jejího symbolického propojení s mýtem národního obrození. Většina pro 

pojišťovnu zásadních aktů – ukončení upisování zakladatelských podílů, první valná 

hromada zakladatelů, schválení Slavie příslušnými úřady a především samotný počátek 

podnikatelské aktivity - upisování prvních pojistných smluv – se totiž odehrála až na jaře 

roku 1869. 

Jako „vlastní tvůrce a zakladatel“ je označen František Ladislav Chleborád, 

charakterizovaný jako ideální národní tribun - „zjev nevšední“, mladý, „bohatými dary 

ducha, živým temperamentem, činorodostí, odvahou a značným vzděláním (obzvláště 

národohospodářským)“ předurčený k „vynikajícímu místu v národě“.  Hraje ve veřejném 

životě významnou úlohu a těší se značné popularitě, kterou získal svou „horečnou 
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k dílu, nejmohutněji dokumentujícímu naši vyspělost kulturní, k Národnímu divadlu, v něm konečně 
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aktivitou ve prospěch vrstev dělnických“. Ale impuls k založení ústavu, tvrdí Peča, 

nepřišel shora. Návrh na založení české vzájemné pojišťovny měl vzejít z milieu pražského 

dělnického spolku Oul a k jeho zformulování mělo dojít u stolu staroměstské pivnice.
265

 

Chleborád, který měl u stolní společnosti získat překlad stanov již existující vídeňské 

pojišťovny
266

, „byl vyzván, aby se přičinil co nejdříve o provedení nadhozené myšlenky“. 

Peča se snaží tedy představit vznik pojišťovny nikoliv pouze jako projekt společenské 

elity, ale jako výsledek zdola vzešlé iniciativy, která měla rozhodující vliv na vznik 

Chleborádova projektu banky Slavie. 

Chleborád zahájil podle Peči svou aktivitu, na jejímž konci bylo založení 

pojišťovny, koncem března 1868. Dne 26. března navštívil nejdříve „otce vlasti“ 

Palackého, který jako první upsal podíl na zakládacím fondu, následně jeho kroky 

směřovaly k J. Grégrovi a J. Fričovi. Tyto tři osobnosti tak tvoří spolu s Chleborádem 

první údajné zakladatele Slavie. Jsou dalším pojítkem mezi příběhem obrození národa a 

vznikem banky. Je příznačné, že patronát významných aktérů politického pole je 

zdůrazňován již v propagaci z doby založení banky. Zatímco Peča ve svém pozdějším 

podání klade důraz na české měšťanské politiky a tedy spíše liberální aktéry založení 

banky, dobová reklama se dovolává kromě českých liberálů poměrně silně také na 

konzervativní velkostatek, na českou aristokracii. V roce 1919, kdy svou práci Peča 

vydává, ztratili ovšem tito aktéři oproti 60. letům předchozího století do velké míry svou 

politickou moc a část své prestiže v české společnosti.
267

 

                                                 
265

 Peča vidí mezi Oulem a Slavií spojitost spíše na rovině personální. 
266

  Utilitární charakter Pečou uváděné anekdoty prozrazuje obzvláště tento bod a jeho implikace. Chleborád 
se bezpochyby zabýval problematikou pojišťovnictví dlouhodobě a patřil k jejím znalcům. O tom svědčí 
nejen jeho článek, publikovaný o čtyři léta dříve, serie propagačních článků z jeho pera, ale i kapitola 
věnovaná pojišťovnictví v jeho monografii, vyšlé 1869 (viz výše). Navíc, pojišťovací projekt v nich zapadá 
do kontextu svépomocných organizací a logicky je doplňuje (Chleborád je považuje dokonce za jejich 
završení). Je více než podezřelé, že by potřeboval překlad německých stanov. To všechno ukazuje na to, 
že založení Slavie nebylo výsledkem náhlého rozhodnutí. Je však pravda, že někteří aktéři z okruhu Oulu 
se podíleli na zakládání Slavie (např. pojišťovací úředník Kotek). I v tomto případě lze ale považovat za 
pravděpodobnější, že zakladatel hledal budoucí úředníky, mající potřebné know-how, a nikoliv naopak. 

267
 „Ústav, o jehož založení mají zásluhu mužové slovutní, jako dr. František Palacký, Jiří kníže z Lobkovic, dr. 
Julius Grégr aj. jest vskutku tím, zač se vydává: ústavem ryze vlasteneckým.“ Jednota, 30. dubna, 17/1, 
1869, s. 135- 136 ; „Bohudík, že jako Arnoldi v Německu, tak i dr. Chleborád v Slovansku náležitě jest 
podporován. Jako tam nalezli se i zde mnozí vlastenci ano i někteří z výtečníků národních, kteříž dovedli 
ocenit myšlenky, které vyslovil. Tak uvádíme zejména, že mezi zakladateli Slavie jest historiograf Palacký, 
Jiří kníže z Lobkovic, Otokar hrabě Černín, František hrabě Thun z Hohenšteinu, Ervín hrabě Schönborn, 
Albert hrabě z Nosticů, továrníci [jmenuje Olivu, Pštrose, Šáryho, Urbánka], dále Karel Židlický, Vincenc 
Vávra atd. Však jako tam, byl to u nás hlavně lid náš venkovský, jenž Slavii otevřenou náručí uvítal.“ 
„Slavia slovanskou bankou gotajskou“ Slovan, 1.11, 4/1, 1869., s. 42-43.  Srv. rovněž Kalendář koruny 
české na obyčejný rok 1871, Praha 1871, s. 126-128. 
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Výsledkem dohody mezi nimi bylo podle Peči vydání provolání „Národu 

českoslovanskému “ Národními listy. Pro Peču představuje základní zdroj firemní identity, 

dokument, v němž jsou definovány tradice, které banka následuje: jeho obsah „nejlépe 

osvětluje názory, program a cíle zakladatelů“. Z Chleborádova programu Peča vybírá 

některé prvky, které využívá k reformulaci tradice pojišťovny a hodnot, s nimiž se měli její 

zaměstnanci ztotožňovat. Motivem, který se v Pečově vyprávění neustále opakuje a s nímž 

se tedy měli identifikovat budoucí zaměstnanci ústavu nejsilněji, je „heslo hospodářského 

obrození národa“, tedy do narativu národních dějin zasazený hospodářský nacionalismus. 

„Největší předností ústavu měla být jeho národnost“, uvádí Peča, pro nějž představovalo 

toto „heslo“ zásadní podnět vzniku banky a princip, který formoval její obchodní strategii. 

Na jeho základě měla Slavia sloužit k prospěchu národního kolektivu. 

 „Hospodářské probuzení národa tedy bylo heslem, v jehož znamení přikročeno 

k založení Slavie. V ní mělo se dostati národu vlastního, českého, domácího ústavu. Vznik 

její měl však znamenati pouze počátek obratu v celém posavadním stavu na poli 

pojišťovacím a současně mělo býti dáno východiště k zahájení nového vývoje; velikým 

cílem, v dálce se rýsujícím, bylo dosažení národní soustavy pojišťovací.“
268

 

Pro Peču je podstatné i slovanství ústavu. Dochází ale k jistému významovému 

posunutí. Zatímco však Chleborád používá slovník všeslovanství, Peča mu do úst vkládá 

spíše Kramářovo novoslovanství. Cílem banky dle Chleboráda bylo budovat slovanskou 

identitu, být „důležitou páskou vzájemnosti národa slovanského“.
269

 V Pečově 

přetlumočení jde o ekonomickou spolupráci jednotlivých slovanských národů, jako 

předstupeň sblížení kulturního a politického.
270

 Peča připomíná se slovanstvím spjaté 

symboly
271

 a tradice banky i význam slovanství v její obchodní strategii. Podobně je 

                                                 
268

 PEČA, op.cit., s. 36. 
269

 „Slavia Slovanskou bankou gothajskou“, Slovan, 5.1 1870.  
270

 „tvořiti tak jednu z pásek, pojící jednotlivé národy slovanské na poli činnosti hospodářské a připravující 
tak sblížení další, především kulturní a politické.“ PEČA, op. cit., s. 42. Je zajímavé a znakem jisté 
nedůslednosti, že jedna z jím používaných citací mluví o slovanském národě. 

271
 Slavia využívala slovanství ve své propagaci i nadále, například v exkluzivním prostoru Svatovítské 
katedrály. Podporu výstavby katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, využívala pro svou propagaci Slavia již 
na počátku své existence.  Umožňovala propojit ji se sakrálnem, ale především s prestižním národním 
projektem. Ve dvacátých letech Slavia věnovala chrámu vitrážová okna v Horově kapli. Zakázka byla 
svěřena prestižnímu, slovansky angažovanému a s reklamou banky Slavie úzce spojenému umělci, Alfonsi 
Muchovi. Kolem jeho návrhu se ale rozhořela značná kontroverze. Ve své původní verzi představoval 
výjev slovanské věrozvěsty, pokryté ornamenty a obklopené folklórními figurami, nad nimiž se vypínala 
nepoměrně velká Madona-Slavie. Kritika na Muchovu hlavu se snesla od jeho konkurentů (M. Švabinský), 
ale i od představitelů církve. K realizaci jeho secesního díla, ovšem v pozměněné formě, mohlo být 
přistoupeno až v roce 1931. V sakrálním prostoru se tak snoubí reprezentace slovanské mytologie 
s propagací pojišťovacího businessu. 
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zdůrazňován i princip vzájemnosti, na kterém banka stojí. Další motiv, který Chleborád 

sledoval, tedy sociální cíle pojišťovny, „pomoc chudým dělníkům“ na základě liberálních 

konceptů svépomoci a sebezdokonalování
272

, je v Pečově podání zatlačen do pozadí.
273

 

V Chleborádově době spočíval obchodní program Slavie 

ve vzájemnosti, hospodářském nacionalismu, s ním spojeném slovanství a podporou 

nemajetných vrstev na principu svépomoci
274

 a v neposlední řadě v konstrukci a 

upevňování slovanské a české kolektivní identity.  V roce 1918 formuluje firemní identitu 

Slavie, vstupující do Československa, následujícím způsobem: „zakladatelé měli tedy na 

mysli vytvoření vlasteneckého ústavu, který vybudován jsa na demokratické základně 

myšlenky svépomoci, tvořil by podklad nacionální soustavy pojišťovací, spojoval by 

v hospodářské práci všecky kmeny slovanské a v provozování samém byl nositelem 

pokroku a etického pojímání svých úkolů.“
275

  

Příběh o vlastním původu byl pro pojišťovnu Slavii základním pilířem firemní 

identity a hrál nezanedbatelnou roli i v její reklamě. Představoval obraz, který měl 

zaměstnancům i klientům ulehčit identifikaci s pojišťovnou i s principy, na nichž byla 

založena - na českém a slovanském hospodářském nacionalismu a na nacionální identitě 

spočívající solidaritě. 

3.5 Závěr 

Druhá polovina šedesátých let byla ve znamení postupující sociální i ekonomické 

modernizace českých zemí. Následkem těchto změn docházelo k růstu pojistných potřeb, 

které nebyly uspokojivým způsobem kryty stávajícími pojišťovnami. Modernizace tak dala 

impuls k funkční diferenciaci organizací, poskytujících pojistnou ochranu. Jejím výrazem 

byly projekty pojišťoven, mezi nimi i provolání „Národu českoslovanskému“, otištěné 

                                                                                                                                                    
„Chrám svatovítský a banka Slavie“ in: Slovan, 45/2, 1. květen 1870, s. 185.; Marie KOSTLÍKOVÁ , Okna 

svatovítské katedrály, Praha 1999, s. 28-29. Srov. také Kateřina RUSOOVÁ , Vitráže Maxe Švabinského 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, Bakalářská práce na ústavu dějin umění FF 
MU Brno, 2007, s. 13. Slavia o okně rozšířila brožuru Bohu ke chvále, vlasti ke slávě, umění ke cti Banka 
Slavie, [s.l.] [s.a.]. 

272
 Ve své brožuře Pomoc chudým dělníkům!, zdůrazňujícím přesně tyto hodnoty, vyzývá Chleborád dělníky, 
aby se vydali cestou dělníků anglických, nikoli francouzských. Srovnej F. L. CHLEBORÁD, Pomoc chudým 
dělníkům. Jak se dá za nynějších poměrů nesnadněji zjednati?, Praha 1868. Z angličtiny přeložil rovněž 
„Stručné dějiny spolku Spravedlivých zákopníků rochdaleských“ a o své návštěvě tamtéž referoval o dva 
roky později ve svém časopisu. Viz Přednáška dra F. L. Chleboráda o návštěvě u zákopníků Rochdaleských, 
Slovan, 1/2, 1. října 1869, s.19. 

273
 Viz dále. 

274
 Peča ji zmiňuje jako výzvu pro Slavii jednou, v přednášce, vyslovené v plénu Společnosti assekuračníků 
roku 1919.  

275
 PEČA, Vývojové proudy našeho pojišťovnictví, Praha [sd., kolem 1935], s. 6-7. 
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v Národních listech na konci března 1868. Jeho autor, právník, staročeský politik a 

průkopník družstevnictví, F. L. Chleborád postavil svůj projekt vzájemné pojišťovny „pro 

národ celý“, Slavie, na českém hospodářském nacionalismu, přičemž silně zdůrazňoval i 

jeho slovanskou komponentu. Vzájemnost pojišťovny měla spočívat na solidaritě klientů, 

identifikujících se s českou, či slovanskou kolektivní identitou. Slavia měla plnit rozsáhlé 

sociální cíle v duchu liberální sociální filosofie, tedy na základě vzájemnosti – měla zlepšit 

postavení dělníků, být nástrojem „sjednocení národního“ i podporovat šíření spořivosti.  

Aby tento projekt mohl být realizován, musel nalézt Chleborád podporu zakladatelů a 

získat koncesi od příslušných úřadů. Projekt nalezl podporu nejdříve a především v kruzích 

pražských průmyslníků a obchodníků, postupem času i představitele nacionálně české i 

slovinské politické elity a další aktéry. Vyjednávání se zájmovými skupinami, které projekt 

podporovaly, významně ovlivnilo výslednou jeho výslednou podobu, především počet 

provozovaných pojistných odvětví. Zároveň museli zakladatelé vstupovat do vyjednávání 

se úřady, udělujícími koncesi, a upravovat podle jejich pokynů stanovy pojišťovny. 

Výsledkem tohoto vyjednávání bylo, že z projektu pojišťovny Slavie, předloženého 

Chleborádem, byly odstraněny nejméně realistické záměry a pojišťovna tak vstoupila 

v roce 1869 v existenci jako životaschopný podnik.  

Zakládání Slavie mělo také svůj „druhý život“ v jubilejních projevech a 

publikacích, které Slavia vydávala, předkládajících obraz Slavie, zakládané za spoluúčasti 

„celého národa“ F. L. Chleborádem jako „ideovým otcem“ a „otcem národa“ Františkem 

Palackým jako „prvním zakladatelem“. Tato konstrukce měla propojit vznik pojišťovny 

s mýtem o „znovuzrození národa“ a tím posílit na jedné straně identifikaci úředníků 

s podnikem a na straně druhé goodwill pojišťovny u jejích klientů. 
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4 Pojistný trh – Rakousko-Uhersko, Předlitavsko a české země 

4.1 Úvod 

Banka Slavia byla založena v Čechách, brzy však rozšířila svou podnikatelskou 

aktivitu i do dalších částí českých zemí a za jejich hranice. Vývoz pojištění mimo české 

země, prezentovaný v rétorice hospodářského nacionalismu jako krok ke „slovanské 

vzájemnosti“, představoval jeden z klíčových prvků podnikatelské strategie Slavie.  

Rozvíjela svou obchodní aktivitu v obou částech habsburského soustátí a ve velmi 

omezené míře realizovala i zamýšlenou obchodní expanzi za hranice monarchie. 

Předpokladem interpretace vývoje Slavie je analýza rámce, v němž firma působila, tedy 

trhu, na němž podnikala. Dosavadní literatura o českých pojišťovnách tomuto kontextu 

nevěnovala příliš pozornosti. Kritika interpretace, kterou předložila a kritika pramenů, 

z nichž vycházela, představuje východisko úvah o pojistném trhu na přelomu století. 

Nástin vývoje a struktury trhu monarchie se nachází v kolektivní monografii Dějiny 

pojišťovnictví, v jejichž rozsáhlé statistické příloze jsou rovněž uvedena data o vývoji 

tohoto odvětví v celém Rakousku-Uhersku.
276

 Pod jednotlivými tabulkami - s výjimkou 

údajů, vážících se k pojistnému obchodu na prostoru pozdějšího Slovenska, kvalitně 

zpracovaných podle uherské statistické ročenky, nejsou uváděny zdroje. Ze seznamu 

použité literatury je však možné usuzovat, že k jejich sestavení byly využity údaje 

z příruček Assekuranz-Jahrbuch. Tato ročenka představuje při studiu vývoje pojišťovnictví 

v habsburské monarchii základní pramen.
277

 Obsahuje odborná pojednání a rozsáhlou 

komentovanou statistickou přílohu, věnovanou vývoji pojišťovnictví v jednotlivých 

zemích světa, mezi nimi i údaje o podnikání pojišťoven, sídlících nebo zastoupených 

                                                 
276

 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 302-331. 
277

 Například především z ní vychází nemalá část příspěvků monografie W. ROHRBACH (ed.), 
Versicherungsgeschichte Österreichs. Die Ära des klassischen Versicherungswesens, Wien 1988. 
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v Rakousku-Uhersku. Tato soukromou firmou sestavovaná příručka tlumočí především 

mínění vídeňských a terstských hospodářských elit, spojených s akciovými pojišťovnami. 

Data z této ročenky je možné ověřit srovnáním s oficiální statistikou. V Rakousku-

Uhersku vycházely zároveň statistické publikace i v rámci před- a zalitavských 

statistických děl: v Uherské statistické ročence (Magyar Statisztikai Évkönyv) s daty 

pro Zalitavsko, a ve speciální statistické příručce, vydávané pojišťovacím oddělením 

ministerstva vnitra, věnované výlučně vývoji pojišťovnictví pro Předlitavsko (Die privaten 

Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 

Ländern).
278

Z tohoto srovnání je patrné, že při interpretaci dat v Dějinách pojišťovnictví 

došlo k omylu, což lze ilustrovat na následujícím příkladu. Pokud by platila tabulka, 

„Požární pojištění v Rakousku-Uhersku 1901“, dosáhlo by přijaté brutto pojistné v regionu 

asi 127 milionů rakouských korun.
279

 Při konfrontaci s oficiální rakousko-uherskou 

statistikou se tyto údaje ovšem ukáží jako zkreslené. Z předlitavské statistiky je totiž 

zřejmé, že bylo v Předlitavsku přijato v tomto roce 55,34 milionu korun. Pokud by 

představoval údaj 127 milionů korun skutečně celkové přijaté pojistné v Rakousku-

Uhersku, znamenalo by to, že Zalitavsko by se na celkovém přijatém pojistném 

v mocnářství podílelo asi šedesáti procenty, což je údaj krajně nepravděpodobný.
280

 Ve 

skutečnosti pojišťovny v Rakousku-Uhersku v roce 1901 na brutto pojistném vybraly 

téměř o 50 milionů korun méně.  Podle uherské statistické příručky bylo roku 1901 na 

území Uher, Chorvatska a Slavonie vybráno (v požárním pojištění) pojistné ve výši 25,94 

milionu zlatých.
281

 Na území Předlitavska přijaly rakouské akciové společnosti 20,47 

milionu, vzájemné společnosti 29,8 milionu, v Předlitavsku působící maďarské společnosti 

2,38 a zahraniční společnosti 2,69 milionu rakouských korun.
282

 Celkové přijaté pojistné v 

celém Rakousku-Uhersku v tomto nejvýznamnějším pojistném odvětví dosáhlo tedy výše 

81,24 milionů a Uhry se na něm podílely asi 32%.  

Bližší srovnání dvou statistik umožňuje vysvětlit, proč k tomuto omylu došlo. 

Příručka Assekuranz-Jahrbuch, ze které autoři vycházeli, totiž uvádí data o podnikání 

                                                 
278

 S touto úřední statistikou, která byla vydávána pouze v menší části jimi sledovaného období, autoři Dějin 
pojišťovnictví v pasážích o pojišťování v českých zemích nepracovali. 

279
 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 324. 

280
 Vlastní výpočet základě statistických dat v příloze k Dějinám pojišťovnictví a statistické ročenky Die 
privaten Versicherungsunternehmungen. Hodnota získána odečtením pojistné částky, vybrané 
v Předlitavsku, od údaje, prezentovaného ve statistické příloze jako úhrnné pojistné, vybrané v Rakousku-
Uhersku. 

281
 Magyar Statisztikai Évkönyv, Új folyam IX., Budapest 1902, s. 289. 

282
 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern 
im Jahre 1903, Wien 1905, s. 107. 
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všech pojišťoven, sídlících nebo zastoupených v Rakousku-Uhersku. Autoři Dějin 

pojišťovnictví tedy považovali údaje o celkovém obchodu rakousko-uherských pojišťoven 

za celkový obchod pojišťoven v Rakousko-Uhersku. Tento zdánlivě nevýznamný rozdíl 

v označení znamenal ve výsledku podstatný posun v interpretaci, neboť především 

předlitavské akciové pojišťovny byly výrazně angažovány ve vývozu pojištění za hranice 

monarchie. Pojistný obchod za hranicemi mocnářství nebyl přitom zanedbatelný: zatímco 

v Předlitavsku pojišťovaly požární pojišťovny majetek celkem oceněný na 19,74 miliardy 

korun a v Uhrách na 6,76 miliardy korun, dosáhla hodnota pojistného kmene 

předlitavských pojišťoven za hranicemi mocnářství 9,68 miliardy korun. 

Tato dezinterpretace je přítomná v celé statistické příloze a poznamenala 

samozřejmě i formulované teze, vážící se k této problematice. Autoři tak například uvádějí, 

že „české životní pojišťovny (především Slavia a Praha) postupně, i když pomalu, 

zvyšovaly svůj podíl na celkovém trhu životního pojištění v Rakousku-Uhersku (ze 3,1% 

přijatého pojistného v roce 1900 na 6,4% v roce 1914).“ Na základě těchto údajů autoři 

logicky uzavírají, že „v tomto směru tedy nehrály významnější roli.“
283

 V prostoru, na 

němž podnikaly pojišťovny, sídlící v Rakousku-Uhersku, a který přesahoval hranice 

monarchie (i střední Evropy) se skutečně pohybovalo jenom několik opravdu velkých 

rakousko-uherských hráčů – především Assicurazioni Generali (roku 1898 pojišťuje 

majetek za 8,9 miliardy korun, z toho 6,49 miliardy mimo Rakousko-Uhersko), potažmo - 

v odstupu za ní - terstská Riunione Adriatica di Sicurtà a některé vídeňské pojišťovny. 

Další desítky větších pojišťovacích ústavů měly ve srovnání s těmito skutečnými 

„asekuračními obry“ komplementární roli a podílely se na jednak na pokrývání 

specifických pojistných potřeb definovaných stavovsky, regionálně nebo nacionálně.
284

 

Provozovaly zpravidla menší množství pojistných odvětví v rámci jednoho státu 

(Asekurační spolek cukrovarníků), některých jeho území (Slavia), jedné či dvou zemí 

(Hasičská vzájemná), nebo pouze jediného regionu (chebský St. Florian). V tomto 

kontextu ovšem nelze považovat šestiprocentní podíl za zcela nevýznamný. 

Otázky, kladené v dalších kapitolách, vycházejí právě z této rozmanitosti 

jednotlivých článků systému pojišťoven. Jde o to, analyzovat formování sítě pojišťoven: 

počet pojistných ústavů, hlavní odvětví, které provozovaly a geografické rozložení jejich 

sídel v rámci monarchie. Zároveň je možné sledovat interakci mezi jednotlivými hráči na 
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 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 207. 
284

 Příkladem prvních jsou pojišťovací svazy průmyslu), druhých zemské pojišťovny a posledních nacionálně 
definované pojišťovny, jako např. Slavia či Concordia. 
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trhu, přičemž ve sledovaném období se jedná především o formování a posilování 

pojistných svazů a kartelů. Přitom je třeba zohlednit skutečnost, že pojišťovny existovaly 

v soustátí v několika formách, především akciových společností, vzájemných pojišťoven a 

zemských pojišťovacích ústavů. V této souvislosti je možné ptát se nejen na regionální, ale 

také na sociální zakotvení těchto různých forem pojišťoven. 

4.2 Požární pojištění 

4.2.1 Požární pojišťovny v Předlitavsku a Zalitavsku 

 

Na celkovém objemu přijatého pojistného z  domácího i zahraničního obchodu 

všech pojišťoven, sídlících v Rakousku-Uhersku, mělo požární pojištění podíl 37,99%.
285

 

V Předlitavsku působilo roku 1898 celkem 293 požárních pojišťovacích 

společností. Předlitavská statistika je dělí do čtyř kategorií: na předlitavské akciové 

společnosti, předlitavské vzájemné společnosti, tedy pojišťovací společnosti, založené na 

družstevním principu, zalitavské pojišťovny a zahraniční pojišťovny, přičemž poslední dvě 

kategorie zahrnují v drtivé většině pojišťovací ústavy ve formě akciové společnosti. 

Z těchto necelých tří stovek pojišťoven bylo založeno šest ve formě akciových a 

280 ve formě vzájemných společností (z nich spadalo na větší vzájemné pojišťovny 27 

ústavů na malé pojišťovací spolky 253). Dále v Předlitavsku podnikaly čtyři zalitavské 

akciové společnosti a tři zahraniční požární pojišťovny.
286

 Do roku 1913 počet požárních 

pojišťoven, rozvíjejících svou podnikatelskou aktivitu na tomto území vzrostl na 312. Mezi 

pojišťovnami nalezneme nyní osm akciových společností, 296 vzájemných společností (20 

větších pojišťoven, 5 průmyslových pojišťovacích spolků na bázi vzájemnosti, 11 větších 

lokálních pojišťoven a 260 malých spolků), čtyři zalitavské společnosti a další čtyři 

zahraniční akciové společnosti.
287

 Za většinou tohoto nárůstu stálo založení nových 

místních pojišťovacích spolků, nicméně se zvýšil i počet pojišťoven s větším, než úzce 

regionálním významem. 

Síť požárních pojišťoven, která již byla v podstatě zformována, se nyní doplňovala 

o pojišťovny, které kryly specifické pojistné potřeby, popřípadě pojistné potřeby některé 
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 W. ROHRBACH, Technischer Fortschritt, s. 406. 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern 
im Jahre 1898, Wien 1901, s. 87. 
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části území Předlitavska. O tom svědčí skutečnost, že počet pojišťoven, provozujících 

požární pojištění, sídlících ve dvou nejvýznamnějších centrech pojišťovnictví Předlitavska, 

Terstu a Vídni, zůstal mezi lety 1898 až 1913 konstantní. Ve Vídni se nacházelo sídlo 

jedenácti pojišťoven a v Terstu dvou. Silně jsou mezi nimi v obou městech zastoupeny 

akciové společnosti.  

Mimo tato dvě centra moci a financí převažují ovšem družstva, vzájemné 

pojišťovny. Jako třetí centrum pojišťovnictví Předlitavska se v této souvislosti jeví Praha, 

kde sídlilo v roce 1898 pět požárních pojišťoven, které byly bez výjimky založené na 

principu vzájemnosti. Růst kapitálové síly českého bankovnictví (konkrétně Živnostenské 

banky) odráží krátce před počátkem první světové války vznik šesté pražské pojišťovny, 

Moldavie, které byla v této době jedinou akciovou společností, sídlící mimo dvě hlavní 

centra pojišťovnictví. Vzájemné pojišťovny sídlily i v dalších městech českých zemí: 

Liberci, Brně, Chebu, popř. Plaňanech a zároveň - ve formě malých lokálních spolků - i 

v menších sídlech. V Haliči sídlilo roku 1898 jedna pojišťovna v Krakově a další v Lvově. 

Krakovská pojišťovna je v dobovém tisku označována jako polská, lvovská jako 

rusínská.
288

 V alpských zemích sídlily vzájemné pojišťovny ve Štýrském Hradci, Linci, 

Salzburku a Innsbrucku, přičemž v tomto regionu byly na principu vzájemnosti zřizovány 

mimo jiné také zemské pojišťovací ústavy. Do roku 1913 vzrostl počet pojišťoven v Brně, 

Krakově a Štýrském Hradci na dvě a došlo k založení nových pojišťovacích ústavů 

v Klagenfurtu a Lublani.  

V Zalitavsku provozovalo požární pojištění roku 1898 celkem 19 pojišťoven. 

Přestože se celkový počet pojišťoven, podnikajících v Zalitavsku, do roku 1910 zvýšil, v 

počtu požárních pojišťoven se však tento nárůst nepromítl - požární pojištění v Zalitavsku 

tak stále nabízelo 19 pojišťoven, z nichž drtivá většina byla založena ve formě akciových 

společností a sídlila v Budapešti.
289

  

Síť rakousko-uherských pojišťoven byla tak již na počátku 20. století v zásadě 

zformována. V kapitálových centrech monarchie (Vídeň, Terst, Budapešť) převažovaly 

akciové společnosti, podnikající zpravidla na celém území monarchie. Naopak v dalších 

městech, především na severu monarchie, byly zakládány vzájemné pojišťovny, které se 

zaměřovaly na úžeji vymezená území, popřípadě na specifickou klientelu.  
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4.2.2 Obchod předlitavských pojišťoven 

 

Čtvrtstoletí před počátkem první světové války přineslo mohutný rozvoj i 

v požárním pojišťování. Roku 1896 byl v Předlitavsku proti požáru pojištěn majetek 

v hodnotě téměř 18 miliard K. Mezi lety 1896 až 1913 se celková pojistná částka v 

Předlitavsku zvýšila o 225%. Celkový objem přijatého pojistného vzrostl ze 48 na 90,8 

milionu K.  

V Zalitavsku byla hodnota majetku, pojištěného proti požáru nižší, přestože se od 

poloviny 90. let více, než zdvojnásobila. Nicméně ve srovnání s pojistnou částkou 

v Zalitavsku zůstávala stále přibližně třetinová. 

Tabulka 2: Vývoj požárního pojišťování v Předlitavsku a Zalitavsku 1896-1913 (v milionech korun). 

ROK 
Předlitavsko Zalitavsko 

Pojistná 
částka 

Pojistné Pojistná částka Pojistné 

1896 17 960,1 47,96 5 916,5 23,13 

1897 18 386,0 49,23 6 288,3 24,27 

1898 19 741,2 51,04 6 763,5 24,13 

1899 20 549,6 52,61 7 098,9 24,87 

1900 21 380,8 53,20 7 196,6 25,42 

1901 22 218,6 55,34 7 675,2 25,94 

1902 23 156,7 56,95 8 052,0 27,21 

1903 24 018,5 58,05 8 428,3 28,16 

1904 25 476,4 62,44 9 049,1 30,19 

1905 26 517,0 64,04 9 195,3 31,57 

1906 27 656,2 66,67 10 109,8 34,74 

1907 29 030,0 69,47 10 795,1 37,67 

1908 29 877,4 71,50 11 620,6 39,66 

1909 31 849,4 75,12 12 450,0 41,20 

1910 33 552,8 78,59 12 713,9 41,94 

1911 35 536,0 82,43 - - 

1912 38 601,6 88,45 - - 

1913 40 589,2 90,75 - - 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen 1898-1913, Wien 1901-1917. Magyar 

Statisztikai Évkönyv, Új folyam, 1896-1910, Budapest 1897-1911. 

Mezi různými typy pojišťoven, rozlišovanými předlitavskou statistikou, měly, 

pokud je kritériem přijaté pojistné, na celkovém objemu přijatého pojistného největší podíl 

vzájemné pojišťovací ústavy. V roce 1913 přijaly 53,9% pojistného. Tato suma obsahuje 

však i pojistné, vybrané pojišťovacími svazy průmyslu, které dosahovalo 8,4% pojistného 

pojišťoven všech typů.  Asi třetinový podíl na vybraném pojistném měly předlitavské 

akciové společnosti.  
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Vzájemné společnosti rovněž vykázaly mezi lety 1898 až 1913 největší růst. 

Zatímco index růstu pojistného u akciových společností byl 169, u vzájemných společností 

182. Ještě rychleji rostla pojistná částka, která se u akciových společností téměř 

zdvojnásobila a u vzájemných společností vzrostla o 219%. 

 

Tabulka 3: Podnikání požárních pojišťoven v Předlitavsku podle typů (v milionech K, zaokrouhleno) 

Skupina 
Pojistná 
částka  
1898 

Pojistná 
částka 
1913 

Index 
* 

Přijaté 
pojistné 

1898 

Přijaté 
pojistné 

1913 

Index 
* 

Domácí 
akciové 

společnosti 
8 582,7 16 410,6 191 19,20 32,5 169 

Vzájemné 
společnosti a 

spolky 
9 065,2 19 823,3 219 26,88 48,9 182 

Zalitavské AS 861,8 1 364,8 158 2,34 3,4 145 

Zahraniční AS 1 231,4 2 176,7 177 2,63 3,97 151 

Celkem 19 741,2 40 589,3 206 49,24 90,75 184 
*1898=100. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 89; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 71. 

4.2.3 Geografická struktura pojistného obchodu 

4.2.3.1 Země Předlitavska 

 

V přístupu pojišťovacích společností k obchodní expanzi v rámci Předlitavska lze 

rozlišit čtyři různé strategie. Akciové pojišťovny se snažily rozšířit svůj obchod do většiny 

regionů soustátí. Ve většině zemí Předlitavska tak působí všechny významné akciové 

společnosti. Podnikaly i v Uhrách a nezanedbatelná část jejich příjmů pocházela z vývozu 

pojištění za hranice monarchie.  

 

Některé velké vzájemné pojišťovny, jako Slavia, také sledovaly strategii 

rozšiřování území, na němž podnikaly, nicméně zpravidla neexpandovaly v rozsáhlejší 

míře do Zalitavska a nerozšiřovaly svůj obchod za hranice dunajské monarchie. Další 

vzájemné pojišťovny se omezily na úžeji ohraničený prostor malého počtu zemí, či na 

jediné území. V roce 1903 působí třináct pojišťoven pouze na území jedné nebo dvou 

zemí. Malé pojišťovací spolky neobsáhly ani celé území země, ve které sídlily. Výjimkou 
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z tohoto pravidla je případ pojišťovny v Plaňanech, která, přestože představovala „větší 

lokální pojišťovací spolek“, rozšířila svou obchodní činnost do více zemí Předlitavska.
290

 

Tabulka 4: Počet požárních pojišťoven podle zemí Předlitavska roku 1898.  

Země 
Počet 

akciových 
Počet 

vzájemných 

Počet 
místních 
spolků 

Čechy 11 21 62 

Dolní Rakousy 11 15 50 

Morava 11 15 1 

Halič 11 13 0 

Štýrsko 12 12 12 

Horní Rakousy 11 12 99 

Slezsko 11 12 2 

Korutany 12 10 3 

Tyroly a 
Vorarlbersko 

12 10 17 

Přímoří 12 9 0 

Solnohradsko 11 9 7 

Kraňsko 11 8 0 

Bukovina 9 5 0 

Dalmácie 9 2 0 
 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 120. 

Počet pojišťoven je indikátorem výše pojistných potřeb daného území a možností 

jejich krytí.  Na obecnější rovině je odrazem působení většího počtu faktorů, od 

ekonomického rozvoje daného regionu, který určuje velikost pojistných potřeb a jejich 

pojistitelnosti (přítomnost průmyslu, množství domů s doškovou střechou apod.), přes 

mentalitu jednotlivých nebezpečenských skupin (podnikatelů, nebo městského 

obyvatelstva) po množství prostředků, které mohli tito aktéři alokovat na pojistnou 

ochranu.  

„Země česká jest pravým eldorádem pojišťoven. V samotné Praze počítáme dnes 

[roku 1912, pozn. VP] přes 35 ústavů pojišťovacích (ředitelstva i filiálky) a mimo to 70 

místních spolků pojišťovacích, roztroušených po celém českém království“.
291

 Zastoupeny 

zde byly všechny významné akciové společnosti. Zároveň byla v Čechách velmi silná 

myšlenka spolčování na bázi vzájemnosti: počet zde působících vzájemných pojišťoven 

dosáhl 21. Obyvatelé se navíc pro krytí svých pojistných potřeb sdružovali do 62 

regionálních pojistných spolků. Nadto vznikla v Čechách specifická kategorie pojišťoven, 

                                                 
290

 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 144. 
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která je ve statistice označena jako „větší místní pojistné spolky“ a uváděna v některých 

případech odděleně od místních spolků menších. Jednalo se o vzájemné pojišťovací 

spolky, sídlící v okresních městech, vzniklé jako výraz lokálních pojistných potřeb, které 

postupem času svým významem překročily okresní rámec. V roce je 1898 tak ve statistice 

označeno 6 větších místních pojišťovacích spolků, z nichž všechny působí v Čechách: ve 

Sloupu, Doksech, Varnsdorfu, Mostu, Albrechticích a Plaňanech. K roku 1913 je uváděn 

počet 11 spolků, z nichž pouze jediný - ve Vidnavě - působí mimo české království.
292

  

Na Moravě a ve Slezsku působí podle rakouské statistiky menší počet vzájemných 

pojišťoven a zároveň se zde nesetkáme s drobnými pojišťovacími spolky. V případě 

Moravy nejsou údaje však zcela jednoznačné. Podle předlitavské statistiky na tomto území 

měl působit jediný drobný spolek, autoři publikace Dějiny pojišťovnictví hovoří naopak o 

několika desítkách místních požárních pojišťovacích spolků.
293

  Z 34 pojišťoven, 

podnikajících na slezském trhu roku 1911, mají největší podíl na trhu vídeňské a terstské 

akciové společnosti, přičemž silně zastoupené jsou také vzájemné společnosti Krakovská a 

Moravskoslezská. Ve Slezsku nemá svou filiálku žádná pražská pojišťovna a jejich podíl 

na tomto trhu - s výjimkou Asekuračního spolku cukrovarníků - je zanedbatelný.
294

  

Podobný počet pojišťoven, jako na Moravě a ve Slezsku, působí také v Haliči. 

Dolní a Horní Rakousy se vyznačují především velkým množstvím pojistných spolků. 

Počet větších vzájemných pojišťoven (v řádu desítek aktivních podniků) je srovnatelný 

s Moravou a Slezskem. Alpské země, kam Slavia expandovala, představují – podle počtu 

pojišťoven – podstatně méně konkurenční prostředí. V Kraňsku vedle Slavie například 

podnikalo pouze dalších sedm vzájemných pojišťoven. Ekonomická periferie monarchie se 

vyznačuje absencí místních spolků a obecně malým množstvím pojišťoven na trhu. 

V Bukovině jich působí jedenáct, v Dalmácii čtrnáct.  

Značné rozdíly je možné vysledovat i ve výši celkové pojistné částky 

v jednotlivých zemích Předlitavska. Exkluzivní postavení Čech jako nejprůmyslovějšího 

regionu soustátí se na první pohled odráží i v hodnotě pojištěného majetku, která 

                                                 
292

 Haida, Wartenberg, Warnsdorf, Plaňany, Brüx, Albrechtice, Reichenberg, Gablonz, Asch, Aussig, 
Weidenau (Schlesien). 

293
 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 286, pozn. 816. 

294
 Nejsilněji je zastoupena Riunione s podílem 12% na celkovém objemu přijatého pojistného 2,56 milionu 
K, hranici 100 tisíc K přijatého pojistného překračují z akciových společností ještě Generali (9%), Donau 
(9,4%), North British (7,9%), Öst. Phönix (5,8%) a Vídeňská (5,9%). Vzájemné pojišťovny Krakovská (9,1%)  
a Moravskoslezská si drží podíl, srovnatelný s akciovými společnostmi. Tři pojišťovací svazy mají podíl od 
3,9% (Asekurační spolek cukrovarníků) po 6,9% (Rak. svaz průmyslníků). Viz. ANONYM, České 
pojišťovnictví ve Slezsku, Českoslovanské pojišťovnictví, 7/4, 20. května 1913, s. 50. 
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dosahovala 5,9 miliard rakouských korun a přestavovala asi 30% celkové pojistné částky 

v zemích, na Říšské radě zastoupených. Vysoká pojistná částka je charakteristikou i 

dalších území, kde se nacházel silný průmysl a rozvinutá města: Dolního Rakouska s Vídní 

(roku 1903 činila výše vybraného pojistného v hlavním městě soustátí necelé 3,2 miliony 

korun), Moravy, Přímoří (v Terstu se vybralo roku 1903 asi 0,88 milionu korun)
295

, 

Štýrska a Vorarlberska (zde je však významně zastoupen textilní a bavlnářský průmysl). 

Zároveň je celková pojistná částka relativně vysoká i v agrárnějších oblastech Haliče a 

Tyrolska. 

Tabulka 5: Pojištěnost v požárním pojištění podle zemí Předlitavska v roce 1898. 

Země 

1898 

Pořadí 

Podíl  
na 

celkové 
předlit. 
pojistné 

sumě 

Vybrané pojistné Pojistná částka 

Předlit. 
akciové 

Předlit. 
vzájemné 

Celkem 
v Předlit. 

Celkem 

Čechy 7,169.057 8,257.590 16,796.673 5.927,702.449 1 30,14% 

Rakousko 
pod Emží 

3,497.143 2,789.798 7,446.797 5.264,405.243 2 26,77% 

Morava 1,867.107 3,359.277 5,869.271 1.782,826.323 3 9,06% 

Halič 1,409.836 6,542.752 8,138.838 1.248,600.782 4 6,35% 

Štýrsko 881.319 1,314.717 2,513.408 1.069,931.696 5 5,44% 

Tyrolsko a 
Vorarlbersko 

619.784 1,159.209 1,979.249 1.041,418.154 6 5,29% 

Přímoří 760.692 125.755 1,068.440 936,087.579 7 4,76% 

Rakousko 
nad Emží 

1,093.337 1,352.289 2,713.249 928,605.890 8 4,72% 

Slezsko 643.715 573.501 1,513.692 476,907.338 9 2,42% 

Korutany 288.398 435.802 879.698 265,082.180 10 1,35% 

Solnohradsko 156.261 288.344 485.733 247,943.976 11 1,26% 

Kraňsko 254.946 401.207 740.064 221,265.868 12 1,12% 

Dalmácie 107.379 19.234 138.261 145,457.877 13 0,74% 

Bukovina 317.438 257.078 625.301 111,979.152 14 0,57% 

Celkem 19,066.412 26,876.553 50,908.674 19.668,214.507 - 100,00% 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 116-119. 

Nicméně, při detailnějším srovnání, především s Dolním Rakouskem, potažmo s 

celými alpskými zeměmi, se Čechy a české země ukáží být ve skutečnosti podpojištěné. 

Pojištěnost v českých zemích byla sice vyšší, než byl předlitavský průměr: v českých 

zemích se nacházelo podle sčítání lidu z roku 1900 celkem 36,4% obyvatel Předlitavska, 

na něž spadalo v roce 1898 celkem 41,6% celkové předlitavské pojistné částky. Na 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 168. 
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jednoho obyvatele připadalo (pouze v požárním pojištění) 867,6 korun pojištěného 

kapitálu. Přitom samotné Čechy se nacházely nad průměrem českých zemí (938,12 korun 

per capita) a Morava a Slezsko pod ním (731,35 a 700,9 korun). Na druhé straně na 

jednoho obyvatele Dolního Rakouska připadá 1697,93 korun pojištěných hodnot. V dalších 

zemích je per capita pojistná částka nižší
296

 a následkem toho v celých alpských zemích 

dosahuje per capita pojistná částka 1294,87 korun.
297

 Mezi alpskými a českými zeměmi 

existuje tedy nezanedbatelný rozdíl v pojištěnosti, který činí ještě markantnějším 

skutečnost, že české země představovaly průmyslové jádro monarchie. Podle J. Křížka se 

zde nacházelo 52% všech předlitavských závodů.
298

 Na 944 997 koňských silách 

cisleithanských parních strojů se v roce 1902 české země podílely 63,8%.
299

 Zároveň víme, 

že v Čechách bylo pojištěno více, než 90% všech nemovitostí.  

Tabulka 6: Pojistná částka v požárním pojištění podle jednotlivých zemí Předlitavska v roce 1903.  

Země 

1903 

Pořadí 

Podíl  
na celkové 

předlit. 
pojistné sumě 

Index 
* 

Vybrané pojistné Pojistná suma 

Předlit. 
akciové 

Předlit. 
vzájemné 

Celkem 
v Předlit. 

celkem 

Čechy 8,098.928 8,843.790 18.353,445 7.091,554.297 1 29,45% 120 

Dolní 
Rakousko 

3,581.185 3,635.015 7.216,200 6.652,273.175 2 27,63% 126 

Morava 2,103.943 3,770.077 6,505.541 2.138,780.591 3 8,88% 120 

Halič 1,851.198 7,665.815 9,843.599 1.372,589.592 4 5,70% 110 

Štýrsko 1,024.194 1,514.063 2,936.956 1.369,614.320 5 5,69% 128 

Tyrolsko a 
Vorarlbersko 

792.822 1,417.602 2,418.251 1.323,585.611 6 5,50% 127 

Přímoří 1,100.141 174.246 1,483.772 1.123,015.040 7 4,66% 120 

Horní 
Rakousko 

1,231.928 1,276.360 2,798.734 1.059,212.250 8 4,40% 114 

Slezsko 753.917 731.430 1,817.165 647,769.748 9 2,69% 136 

Korutany 359.442 518.815 1,047.966 375,220.187 10 1,56% 142 

Solnohradsko 190.115 357.735 608.875 318,824.454 11 1,32% 129 

Kraňsko 332.714 458.790 873.531 275,556.636 12 1,14% 125 

Dalmácie 150.502 29.342 193.902 184,906.840 13 0,77% 127 

Bukovina 322.424 461.541 919.593 143,381.083 14 0,60% 128 

celkem 21,893.453 30,854.621 57,017.530 24.076,283.824 - 100% - 

* 1898=100. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 139-144. 

Z těchto ukazatelů vyplývá, že obyvatelé českých zemí obecně a podnikatelé 

konkrétněji sice zpravidla požární pojistky uzavírali, ale svůj majetek pojišťovali na 

relativně nižší částky, než klientela v alpských zemích. Podkapitalizované podniky i 
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 Například ve Štýrsku dosahuje pouze 788,35 K. 
297

 Výpočty na základě demografických údajů v hesle Rakousko v Ottově slovníku naučném a statistiky v Die 
privaten Versicherungsunternehmungen. 

298
 Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA, Dějiny hospodářství českých zemí, s. 175. 

299
 Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA, Dějiny hospodářství českých zemí, s. 163. 
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jednotlivé domácnosti s cílem dosáhnout úspor rezignovaly na pojištění části uloženého 

zboží, strojového vybavení či na pojišťování zařízení domu a uzavíraly pojištění pouze na 

„holé minimum“. Jejich majetek byl podpojištěný.  Zároveň se v českých zemích na 

pojistném více podílely stavby pod měkkou krytinou, tedy na nízké částky pojištěná 

venkovská stavení, která průměrnou pojistnou částku na hlavu snižovala. 

Pojistná částka mezi lety 1898 až 1913 vzrostla v různých regionech o pětinu až o 

třetinu. Nejrychleji rostla pojistná částka ve Slezsku a v alpských zemích. Impuls růstu zde 

mohlo dát zřízení zemských požárních pojišťoven (Dolní a Horní Rakousko, 

Solnohradsko, Korutany). Čechy naopak patřily, spolu s Moravou, Haličí, Horním 

Rakouskem a Přímořím k zemím, kde bylo tempo růstu relativně nejmenší. Zatímco však 

v některých zemích bylo příčinou růstu pojistné částky pojišťování dosud nepojištěných 

starých nemovitostí, lze se domnívat, že v Čechách byla příčina jiná. Již na počátku 90. let 

19. století zůstala nepojištěna pouze 1/8 majetku ve venkovských obcích (údaje pro Prahu, 

Liberec a Plzeň chybí). Vzhledem k tomu, jistou část z toho představoval nepojistitelný 

majetek, jehož podíl zůstával relativně stabilní (což je dobře patrné z toho, že téměř o 

půlstoletí později Josef Macek uvádí, že nepojištěna proti požáru zůstává asi 1/10 

nemovitostí), je velmi pravděpodobné, že hlavním hybatelem růstu pojistné částky 

v Čechách v této době bylo pojišťování nových nemovitostí (popř. vybavení nových 

průmyslových podniků a obsahu skladů). 

Tabulka 7: Struktura pojistného kmene podle zemí Předlitavska, 1898. 

Země 

Nemovitosti Movitosti 

Tvrdá 
krytina 

Měkká 
krytina 

celkem 
Tvrdá 

krytina 
Měkká 
krytina 

Vně budovy 

v % pojistné částky 

Čechy 34,9 13 47,9 46,3 5,2 0,6 

Dolní Rakousko 43,5 6,9 50,4 45,4 3,8 0,4 

Morava 35,2 11,6 46,8 46,5 5,7 1,0 

Halič 19,6 53,8 73,4 13,4 12,2 1,0 

Štýrsko 39,8 25,1 64,9 29,1 5,7 0,3 

Tyrolsko a 
Vorarlbersko 

35,5 28,8 64,3 28,0 7,6 0,1 

Přímoří 49,1 0,5 49,6 49,7 0,3 0,4 

Horní Rakousko 43,5 6,9 50,4 45,4 3,8 0,4 

Slezsko 33 16,4 49,4 42,8 7,4 0,4 

Korutany 22,1 41,3 63,4 19,2 16,6 0,8 

Solnohradsko 17,4 45,9 63,3 17,6 18,9 0,2 

Kraňsko 35,2 29,2 64,4 31,3 4,1 0,2 

Dalmácie 60,8 0,2 61,0 38,8 0,1 0,1 

Bukovina 18,7 45,1 63,8 13,1 18,8 4,3 

PRŮMĚR 36,66 16,34 53 40,34 6,16 0,50 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 122. 
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Obraz pojišťovnictví jako indikátoru nerovnoměrného vývoje odráží dále struktura 

rizik v jednotlivých zemích. V zemích, kde se nacházel rozvinutější průmysl, byl silněji 

mezi pojištěnými hodnotami zastoupen movitý majetek. Zároveň se lišily země podílem 

staveb, které byly pokryty měkkou střešní krytinou a byly tedy náchylné k požáru. 

V agrárních zemích, jako v Haliči, představovaly nemovitosti s tímto typem střešní krytiny 

až polovinu pojištěných rizik. Statistika uvádí, že relativně vysoký podíl pojištěných 

movitostí, umístěných mimo budovy, v Bukovině odráží praxi pojišťování skladů zde 

těženého dřeva. 

Rozdílná struktura pojistného kmene se odrážela i v rozdílné výši pojistného. 

Pojistné zvyšovalo více faktorů, mezi nimi například počet nemovitostí s měkkou střešní 

krytinou. Dalším je konkurenční boj, tedy počet pojišťoven na trhu a jejich postoj vůči 

cenovým kartelům. V případě Čech, Moravy a Slezska hrál však pravděpodobně největší 

roli třetí faktor: podíl průmyslových rizik. 

Tabulka 8: Pojišťování velkých průmyslových rizik v Předlitavsku.  

Země Průměrné 
pojistné 1897 

Průměrné 
pojistné 1898 

Podíl prům. 
rizik na poj. 

částce 1896* v ‰ pojistné částky 

Čechy 2,88 2,83 26,88 

Dolní 
Rakousko 

1,53 1,41  

Morava 3,36 3,29 30,74 

Halič 7,36 6,51  

Štýrsko 2,43 2,34  

Tyrolsko a 
Vorarlbersko 

2,03 1,90  

Přímoří 1,14 1,14  

Horní 
Rakousko 

2,90 2,92  

Slezsko 3,36 3,17 30,90 

Korutany 3,29 3,31  

Solnohradsko 1,89 1,95  

Kraňsko 3,53 3,34  

Dalmácie 1,00 0,95  

Bukovina 4,82 5,58  

Průměr 2,68 2,49 18,16 
* Mezi průmyslová rizika počítá rakouská statistika pouze průmyslové budovy, pojištěné na hodnotu 

vyšší, než 60 000 K. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 124. 

V roce 1896 tvořila průmyslová rizika nad 60 tisíc korun 26,88 % všech 

pojištěných hodnot v Čechách, 30,7% na Moravě. Ve Slezsku podíl průmyslu dosahoval 
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30,9% pojistné částky. Pro ostatní země nejsou ve statistice údaje uvedeny, byly ve většině 

z nich však značně nižší, což dokazuje podíl průmyslových rizik na pojistné částce všech 

království a zemí na říšské radě zastoupených, stojící pod hranicí 20%.  

Právě vzhledem ke skutečnosti, že statistika reflektuje pouze rizika, jejichž pojistná 

částka překračuje hodnotu 60 tisíc korun, nevypovídá plně o podílu, který měly 

průmyslové stavby na všem pojištěném majetku v českých zemích. Podle tarifu První 

české vzájemné pojišťovny platily za menší průmyslové závody (lihovary, sušárny, mlýny, 

pily, škrobárny atd.) podniky, „když jejich pojištěná hodnota za stavení a věci uvnitř 

uložené včetně všech k tomuto závodu náležejících vedlejších stavení“ nepřevyšuje částku 

20 000 korun.
300

 Především malé a střední podniky ve statistice nejsou zohledněny. Reálný 

podíl průmyslu na celkovém objemu přijatého pojistného v českých zemích je tedy 

bezpochyby vyšší. 

Vysoký podíl průmyslových rizik v Čechách zvyšuje ve statistice relativní výši 

pojistného. Komentář ke statistice upozorňuje v této souvislosti především na přítomnost 

textilního průmyslu, který představuje zvláštně vysoké požární riziko.  

4.2.3.2 Požární pojišťování v Čechách 

4.2.3.2.1 Pojišťovny na českém trhu 

 

Při analýze pojišťovacího obchodu v Čechách je neocenitelná statistická příručka z roku 

1909, uvádějící rozsáhlé údaje, týkající se tohoto odvětví. Zásadní je v této souvislosti 

především údaj o výši vybrané požární daně, obnášející 2% z vybraného pojistného, 

umožňující vypočítat podíl jednotlivých pojišťoven na trhu. Přijaté pojistné z Čech rostlo. 

Zatímco v roce 1898 bylo na pojistném vybráno 16,8 milionu korun, roku 1905 celkový 

objem přijatého pojistného dosáhl 19 385 583. Stejným způsobem stoupala i hodnota 

pojištěného majetku. 

 

Pojišťovny, sídlící v českých zemích, se na pojistném, vybraném v Čechách, 

podílely 30%. Slavia se na vybraném pojistném podílela 9,1%. Z Čech pocházelo 59% 

jejího vybraného pojistného. První česká vzájemná pojišťovna naopak v Čechách 

prováděla 98% všech svých obchodů. Na trhu Čech se podílela 10%. Concordia 

provozovala svůj obchod i na Moravě. V Čechách přijímala 65% svého pojistného a na 
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 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 157. 
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trhu se podílela 2,9%. Z údajů, vypočtených pro Pražskou městskou pojišťovnu a 

pojišťovnu „St. Florian“ v Chebu, nelze vyvozovat validní závěry, neboť informace, 

získané z jednotlivých pramenů, si odporují.  

Největšími hráči na českém trhu byly terstské pojišťovny Generali a Riunione, 

s podílem 13,7% a 12%. Na jejich předlitavském obchodu se Čechy podílely 43% a 37%. 

Relativně silně byl zastoupen i Phönix. 

Tabulka 9: Brutto pojistné pojišťoven v Čechách v roce 1907 (v K). 

Sídlo 

Pojišťovna 2% příspěvek 
na hasičský 
fond 

Přijaté brutto 
pojistné 
v Čechách 
roku 1907 

Přijaté pojistné 
v Předlitavsku 

Podíl 
Čech 
(v %) 

Čechy 

Pražská městská 7098 354 900 324 018 * 

První česká 44237 2 211 850 2 263 000 98 

Rolnická vzájemná 7915 395 750 493 406 80 

Slavia 38372 1 918 600 3 246 826 59 

As. spolek cukrovarníků 25855 1 292 750 2 482 864 52 

Concordia 12346 617 300 947 393 65 

St. Florian 10338 516 900 471 851 * 

další 35471 1 773 550   

celkem 181632 9 081 600   

Ostatní území 
Předlitavska 

Donau 23455 1 172 750 4 175 176 28 

Versicherungsverband 
österreichischer Industrieller 

11589 579 450 1 477 641 
39 

Phönix 30423 1 521 150 4 598 527 33 

Wiener 
Versicherungsgesselchaft 

15552 777 600 2 122 198 
37 

Generali 57575 2 878 750
†
 6 772 646 43 

Riunione 50560 2 528 000
#
 6 773 042 37 

další 23793 1 189 650   

celkem 212947 10 647 350   

Zalitavsko celkem 13941 697 050 2 725 424 26 

Zahraničí North British and Mercantile 11252 562 600 2 369 145 24 

Všechny v 
Čechách 

Celkem v Čechách 419772 20 988 600 69 473 207 
30 

* V případě Pražské městské pojišťovny je pojistné, vybrané v Čechách, vypočítané z 2% hasičské 
daně nižší, než pojistné, které uvádí rakouská statistika pro celé Předlitavsko. Tento problém je možné 
vysvětlit tím, že obě pojišťovny měly specifický právní status: první byla komunální pojišťovnou, druhá 
okresním pojišťovacím spolkem (nevztahovala se na něj tedy stejná legislativa, jako na akciové či velké 
vzájemné pojišťovny). Přesto data, uvedená u dalších pojišťoven považuji za důvěryhodná, neboť údaje 
vypočítané z požární daně pro Slavii se zcela kryjí s daty, uvedenými v písemnostech banky. 
† Tedy 11% z požárního businessu pojišťovny, tedy z celkového přijatého pojistného v Rakousku-Uhersku 
i zahraničí. 
# Tedy 10,4% z celkového přijatého pojistného v Rakousku-Uhersku i zahraničí. 
Prameny: Vlastní výpočet dle Statistická příručka království Českého, I.,  Praha 1909, s. 392-396. 
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4.2.3.2.2 Formování nového „režimu rizika“ v Čechách 

 

Výše škod, které pojišťovny každoročně nahrazují, je výslednicí mnoha faktorů, 

počínaje mentalitou klientely, přes povahu pojištěného rizika (např. použitých materiálů a 

stavebních technologií) po kvalitu prevence i přípravy k případnému boji s požárem. Proto 

bylo pro její obchodní výsledky podstatné, že v době od vzniku pojišťovny Slavie do 

prvních let 20. století došlo v rámci procesu modernizace v Čechách ke změně frekvence 

živelních katastrof, proměně charakteru rizik i způsobů ochrany pojištěného majetku. 

Tabulka 10: Formování nového "režimu požárního rizika" 1870-1905. 

Rok 
Počet požárů 

Poškozených 
budov 

Poškozených 
budov/100 

požárů 

Roční průměr 

1872-75 1082 2505,8 232 

1881-85 1875 3082,0 164 

1891-95 2285 3552,8 155 

1901-05 2703 3723,2 138 
Prameny: Statistická příručka království Českého, I., Praha 1909, s. 387-388. 

Místo malého množství velmi ničivých požárů (příkladem mohou být požáry celých 

měst), vstoupily Čechy do modernějšího „režimu rizika“ s velkým množstvím méně 

závažných požárů. Za růstem počtu požárů stojí pravděpodobně široká škála faktorů od 

rozvoje průmyslu přes zavádění strojů až po změny v životním stylu.  

Ničivost požárů snížila především změna v používaném typu střešní krytiny. 

Doškové střechy, tedy měkká střešní krytina, byla postupem času nahrazována méně 

hořlavým materiálem. Za zásadní faktor, který snížil zhoubné dopady požárních neštěstí, 

lze považovat i zlepšení metod jejich potlačování, především rozvoj dobrovolného 

hasičství.  

Zatímco v první polovině 70. let zničilo každoročně v průměru 1082 požárů 2505 

budov, po přelomu století vzplanulo v každém roce 2703 požárů, které zasáhly 3723 

budov. Počet budov poškozených jedním požárem tak klesl z 2,32 na 1,38. Roku 1872 

napáchaly požáry škody za 11,6 milionu korun, roku 1902 za 15,8 milionu. Příčiny požárů 

nebyly ve většině případů zjištěny. Mezi identifikovanými případy převažuje blesk, 

neopatrnost a žhářství. Nad 200 případů žhářství bylo napočítáno v letech 1887-90, 1897-8 

a 1903.   
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Tabulka 11: Rozšiřování spolků dobrovolných hasičů (počet organizací, kvalita technického vybavené, 

činnost) 1872-1918.  

Rok 

Síla dobrovolné organizace Vybavení Činnost 

Počet sborů 

Počet 
činných 

členů 
v tisících 

Počet 
parních 

stříkaček a 
stříkaček se 

savicí 

Počet 
dalších 

stříkaček a 
hasidel 

Hadice 
(v tisících 

metrů) 

Boj s požáry 
„Komunitní“ 

aktivity 

Požáry v sídle 
jednotky/akce 

mimo sídla 
jednotky 

Počet knih 
v knihovnách 

v tisících/ 
počet 

přednášek v 
tisících 

1872 237 - - - 

1877 561 40 238 664 49 - 

1891 2792 134 3352 2820 587 - 

Jazyk Č. N. Č. N. Č. N. Č. N. Č. N. Č. N. Č. N. 

1891 1176 1183 62 73 - - 

1901 2788  82  3606  2310  523*  
2076/ 
3673 

 34/-  

1908 3667# 2395 105 122  2091  2943  710  
1770/ 
2179† 

 34/1 

* Bez savic. 

† Plus 17 továrních a dva profesionální sbory, zřízené městy. 

# Bez planých poplachů. 

Prameny: Statistická příručka království Českého, I., Praha 1909, s. 388-391. 

 

Ve stejné době je možné sledovat skutečný rozmach dobrovolného hasičství, jak na 

úrovni počtu hasičských sborů a jejich členů, tak na úrovni kvality jejich technické výbavy. 

Zatímco v roce 1872 působilo v Čechách 272 sborů a roku 1877 celkem 561 sborů se 

40 000 členy, po přelomu století je ve dvou paralelních, národnostně rozdělených, 

hasičských organizacích zapojeno celkem 6062 sborů se 227 tisíci hasiči. České hasičství 

se začalo rozvíjet s jistým zpožděním, po přelomu století však počet českých sborů přesáhl 

počet sborů a organizovaných dobrovolných hasičů přesáhl počet sborů německých. Stejný 

rozvoj probíhal i v rámci technického vybavení (srv. růst počtu stříkaček v tabulce). 

K nasazení hasičů docházelo často: čeští hasiči v roce 1901 vyjeli na 5749 zásahů, němečtí 

roku 1908 na 3949 zásahů. 

V Čechách se podařilo vybudovat velmi brzo jednu z nejhustších sítí organizací 

dobrovolných hasičů v Předlitavsku, potažmo v celé monarchii. V osmdesátých letech 

existovalo v Předlitavsku 4 371 organizací, v Zalitavsku jich v té době působilo 688. 

Čechy se tedy v této době podílely na celkovém počtu hasičských spolků 43,7%. Ještě 

názorněji síla dobrovolnických organizací v Čechách vystupuje, při srovnání počtu 

obyvatel na jednu hasičský spolek. Předlitavský průměr představovalo 5 066 obyvatel na 

organizaci.  V Haliči na jednu organizaci připadalo 48 tisíc obyvatel, v Dolních Rakousích 
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3 397 obyvatel, v Korutanech 2 789 a v Čechách 2 514 obyvatel.
301

 Tyto organizace byly 

odrazem přijetí myšlenky spolčování na jedné straně, ale byly také umožněné podporou 

těchto organizací ze strany pojišťoven, ať již dobrovolnou, či odváděnou ve formě 2% 

hasičské daně. Slavia uvádí výdaje na podporu vybavení hasičských organizací v každé 

výroční zprávě. Pojišťovnám sloužily tyto výdaje několikrát – znamenaly propagaci na 

straně jedné a zároveň snížení rizika v konkrétní lokalitě ze strany druhé. 

4.2.3.3 Klientela 

 

Akciové a vzájemné pojišťovny, působící v Předlitavsku, se lišily svou klientelou, 

což je patrné z následujících ukazatelů. Stavební materiály, které byly využity ke stavbě 

pojištěných nemovitostí, ukazují na to, z jaké sociální třídy jejich klienti pocházeli a 

zároveň i na míru modernizace lokality, v níž sídlili. Podíl movitého majetku, tedy 

především pojištěného zboží a vybavení podniků naopak prozrazuje, v jakém rozsahu 

vyhledávali služby různých typů pojišťoven podnikatelé. 

Tabulka 12: Struktura pojistného kmene požárních pojišťoven v Předlitavsku v roce 1898 (v 

procentech úhrnu pojistného). 

Typ rizika Typ krytiny 

Podíl na 
pojistné 
částce 
celkem 

Podíl u 
akciových 

 

Podíl u 
větších 

vzájemných 

Podíl u 
průmyslových 
vzájemných 

nemovitosti 

s tvrdou 
krytinou 

37,52 33,75 49,14 18,27 

s měkkou 
krytinou 

14,26 8,65 24,56 1,43 

celkem 51,78 42,4 73,7 19,7 

movitý 
majetek 

pod tvrdou 
krytinou 

40,73 50,32 18,15 75,68 

Pod měkkou 
krytinou 

6,74 6,81 7,31 1,98 

Mimo 
nemovitosti 

0,75 0,47 0,84 2,64 

celkem 48.22 57,60 26,30 80,30 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 94. 

 

Zatímco akciové pojišťovny měly ve svém kmeni velmi málo rizik s měkkou 

střešní krytinou (8,65%), pro vzájemné pojišťovny představovaly tato rizika necelou 

čtvrtinu jejich pojistného kmene. Znamená to v podstatě, že byla u vzájemných pojišťoven 

silněji zastoupena klientela, která buď z důvodu nedostatku potřebného kapitálu, nebo 

tradicionalismu zůstala věrná relativně rizikovějšímu druhu střešní krytiny. Mezi klienty 

                                                 
301

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 724-727. 
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vzájemných pojišťoven byli tedy zastoupeni silněji méně zámožní majitelé nemovitostí a 

venkovská klientela.  

Dalším důležitým ukazatelem je podíl pojištěného movitého majetku. Vzhledem 

k tomu, že pojištění majetku domácností nepatřilo v českých zemích k obvyklé praxi, 

skrývají se za položkou movitý majetek v předlitavské statistice především inventář 

průmyslových podniků a zboží ve skladech. Zároveň je podíl těchto rizik indikátorem, do 

jaké míry pojišťovna kryla pojistné potřeby průmyslníků. Na pojistné částce u akciových 

ústavů se podílejí tato rizika 50%, což znamená, že tato nebezpečenská skupina 

představovala svým pojistným důležitou část klientely akciových pojišťoven.  

Naopak vzájemné ústavy zpravidla průmyslová rizika pojišťovaly, jak naznačuje 

tento ukazatel, méně často (čtvrtina pojistné částky). Logickou výjimkou z tohoto pravidla 

představují vzájemné pojišťovny průmyslníků (například Asekurační spolek 

cukrovarníků), u nichž představuje movitý majetek téměř 80% pojistné částky, zatímco 

samotné stavby cukrovarů necelou pětinu.  

Průmyslová rizika však nebyla nerovnoměrně rozložena pouze geograficky, ale 

měla i rozdílný význam v rámci pojistných kmenů jednotlivých typů společností. 

Z předlitavské statistiky (tabulka č. 12), která sledovala podíl velkých průmyslových rizik 

nad 60 000 K na přijatém pojistném jednotlivých ústavů, vyplývá, že nejméně se tyto velké 

průmyslové podniky pojišťovaly u vzájemných společností. Naopak akciovým 

společnostem přinášela velká průmyslová rizika asi 21% přijatého pojistného. 

 

Příčiny tohoto nepoměru je možné hledat na straně pojišťoven i podnikatelů. Velká požární 

rizika byla předmětem prvního rakouského cenového kartelu, uzavřeného již v roce 1852, 

tzv. Konkordátu. Členové tohoto konkordátu, nejvýznamnější akciové společnosti 

monarchie, disponovaly potřebným kapitálem, obchodními kontakty, know-how (ocenění 

rizika, vyšetření škod) i možností část rizika odpovídajícím způsobem postoupit do 

zajištění.
302

 Vzájemné pojišťovny, které zpravidla vstoupily na trh až po vzniku tohoto 

cenového kartelu, tyto možnosti neměly, především proto, že se jednalo – s několika 

výjimkami – o kapitálově relativně slabé podniky a velká tovární pojištění přesahovala 

jejich kapitálovou kapacitu.  
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 M. MARVAN a kol., Dějiny pojišťovnictví, s. 68. 
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Tabulka 13: Pojištění průmyslových rizik v hodnotě, převyšující 60 000 K.   

1898 
Pojistná částka: 

nemovitý 
majetek 

Pojistná částka: 
movitý 

majetek 
 

Celková pojistná 
částka 

 

Pojistné 
 

Podíl na 
celkové 
sumě 

pojištěných 
požárních 

rizik 

Podíl 
průmyslových 

rizik na celkové 
pojistné částce 
u konkrétního 

typu ústavu 

Domácí 
akciové 

společnosti 
450.530.000 1,323.307.000 1.773.837.000 6,364.000 48,04% 20,67% 

Větší 
vzájemné 

275.794.000 175.951.000 451.745.000 1.268.000 12,24% 6,36% 

Průmyslové 
svazy 

167.388.000 777.790.000 945.179.000 2.621.000 25,61% 82,13% 

Zalitavské 40.200.000 121.132.000 161.332.000 745.000 4,37% 18,72% 

zahraniční 89.558.000 279.024.000 359.582.000 1.269.000 9,74% 29,19% 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 101. 

 

V literatuře se nenacházejí žádné kalkulace podílu, který tato rizika na jejich 

celkovém přijatém pojistném měla. Podobně o tomto tématu mlčí u prostudované zápisy ze 

schůzí managementu banky Slavie.
303

 Nicméně z jednotlivých zmínek je jasné, že české 

pojišťovny patřily mezi vzájemnými pojišťovacími ústavy k těm výjimkám, které požární 

pojištění průmyslových podniků provozovaly, přičemž na pojišťování velkých požárních 

rizik se podílelo v rámci praxe dělení rizika zpravidla více pojišťoven. Postupem času se 

ale pojistná ochrana, kterou nabízely vzájemné pojišťovny, stala pro české hospodářské 

elity nedostačující. 

Dokladem existence pojistných potřeb české ekonomické elity, které nebyly kryty 

českými vzájemnými pojišťovnami, je založení pojišťovny Moldavia. Jiří Vondráček, 

který ve své diplomové práci zpracoval podnikové dějiny Moldavie, v jejím vzniku vidí 

kvalitativní posun v československém pojišťovnictví směrem k pojišťování velkých 

průmyslových rizik. Akciové pojišťovna Moldavia vznikla roku 1912 z iniciativy 

Živnostenské banky. Jejím úkolem bylo zajistit pojistnou ochranu pro podniky bankovního 

koncernu a obecněji poskytnout, v duchu hospodářského nacionalismu, podnikům „české“ 

pojištění, jimž vycházela vstříc nabídkou „průmyslových“ pojistných odvětví (požární, 

dopravní, úrazové, proti poškození strojů a zvonů, krádež a zpronevěra, povinné ručení, 

skleněných tabulí). Dále měla zajistit pojistnou ochranu koncernu banky vlastními 

prostředky a tím zabránit úniku kapitálu z horizontálně budovaného koncernu. Jan Otto na 

ustavující valné hromadě banky prohlásil: „nezakládáme Moldavii jakožto konkurenční 

podnik svým domácím pojišťovnám, nýbrž jako nutnou složku našeho hospodářského 
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 Studie o přístupu českých podnikatelů k pojištění by musela vycházet z archivních fondů průmyslových 
podniků samých, nebo z fondů bank, do jejichž koncernu tyto podniky patřily.  
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života, po jejímž uskutečnění již řadu let v našem životě obchodním a průmyslovém bylo 

voláno“.  Jiří Vondráček uvádí jako ilustraci vyjednávání aktérů v rámci vedení podniků ve 

vlivové sféře Živnostenské banky dva příklady, které v našem kontextu dokazují existenci 

praxe pojišťování velkých průmyslových požárních rizik u vzájemných českých 

pojišťoven. Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol., ve Vysočanech 

uzavřela na návrh A. Růžičky pojištění s nově zakládanou Moldavií, zbytek správní rady si 

však vymínil, že Moldavia musí po 15% pojistné částky postoupit Pražské městské 

pojišťovně (komunální vzájemný podnik), Assicurazioni Generali (akciová pojišťovna) a 

První české vzájemné (vzájemná soukromá pojišťovna). Podobně i Český plzeňský akciový 

pivovar, akciová společnost Plzeň, spadající do sféry vlivu Živnobanky, uzavřel pojištění 

s Moldavií. Vzhledem k tomu, že byl pivovar během stavby zdarma pojištěn u plzeňského 

generálního zastupitelství První české vzájemné, vymínil si management pivovaru, aby 

Moldavia postoupila 30% pojistné částky První české vzájemné a 30% Slavii.
304

  

Detailnější vhled do praxe požárního pojišťování podniků může dát však pouze podniková 

historie některé ze vzájemných pojišťoven. 

Podíl pojištěných průmyslových rizik na celkové pojistné částce stagnuje: do roku 

1903 se navýšil pouze o 0,37%. Trendem, který je zároveň možné vypozorovat, je 

posilování role pojišťovacích svazů průmyslníků. Do roku 1903 se jejich podíl zvýšil o 

3,5%.
305

  

 

Tabulka 14: Poměr škod k vybranému pojistnému za průmyslová rizika.  

Typ pojišťovny  

1896 1897 1898 1901 1902 1903 

Domácí akciové 
spol. 

44,54% 74,06% 66,62% 81,8% 64,8% 44,6% 

Větší vzájemné 60,67% 84,45% 63,41% 113,8% 86,5% 75,5% 

Průmyslové 
svazy 

8,38% 129,03% 22,9% 35,4% 47,5% 

Zalitavské 33,30% 59,60% 51,54% 78,8% 45,5% 17,7% 

Zahraniční 26,44% 59,06% 35,15% 48,4% 61,3% 72,2% 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 101.; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 125. 
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 Jiří VONDRÁČEK, Činnost a působení pojišťovací společnosti Moldavia-Generali v letech 1912-1929. 
Příspěvek k dějinám československého pojišťovnictví, Dipl. práce na KČD FF UK, Praha 1986, s. 1-15. 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 124. 
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Struktura pojistného kmene se odráží i na škodovém průběhu. Ten odráží charakter 

nebezpečenských skupin, které tvoří jádro klientely daného ústavu. Největší škody 

zaznamenávaly vzájemné pojišťovny, které měly největší podíl staveb s měkkou krytinou, 

tedy sloužily jako poskytovatelé pojistné ochrany pro venkovské obyvatelstvo. Lze však 

předpokládat, že mezi těmito pojišťovnami existovaly značné regionální rozdíly. Zpravidla 

velmi nízký podíl škod na vyplaceném pojistném mají naopak průmyslové pojišťovací 

svazy.  

Tabulka 15: Výše pojistných tarifů u různých typů pojišťoven v roce 1898. 

TYP 
Výše pojistného 

V ‰ pojistné částky 

Domácí akciové společnosti 2,24 

Vzájemné 
společnosti 

a spolky 

Větší vzájemné 3,01 

Prům. poj. svazy 2,63 

Větší místní spolky 3,78 

Menší místní spolky 2,77 

zalitavské 2,74 

Zahraniční 2,13 

celkem 2,58 

 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 98. 

Rozdílné struktuře pojistného kmene a škodovému průběhu odpovídá i rozdílná 

výše pojistného. Jako dražší se podle následující tabulky ukazují vzájemné pojišťovny. To 

je však pravděpodobně právě následkem silnějšího podílu vyšších rizik mezi klienty. 

Pojišťovací svazy průmyslníků se ukazují naopak jako velmi výhodné – za každý tisíc 

pojištěného majetku platil průmyslník v průměru pouze 2,63 korun. Průmyslové 

pojišťovací svazy neprovozovaly zpravidla pojištění na vlastní vrub, drtivou většinu 

pojistek předávaly dále zajišťovatelům. Založení vlastní odvětvové vzájemné pojišťovny 

umožňovalo majitelům průmyslových podniků obejít kartel pro pojišťování továrních rizik 

a vyjednávat přímo se zajišťovnami. 

4.2.4 Hráči na trhu 

4.2.4.1 Pojišťovny 

Srovnání ukazatelů k podnikání pojišťovacích ústavů, sídlících v Předlitavsku, 

dokládá značné rozdíly mezi strategiemi jednotlivých typů pojišťoven, především v 

jejich přístupu k obchodní expanzi. 
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Největšími pojišťovnami na trhu byly akciové podniky. Nejsilnější pozici na trhu 

měly terstské pojišťovny, následované vídeňskými a (od přelomu století) také pražskými 

akciovými pojišťovnami. Působily na celém území monarchie. Specifikou terstských 

akciových pojišťoven byl velký objem přijatého pojistného, který získávaly vývozem 

pojištění mimo Rakousko-Uhersko. Generali tak přijímala v roce 1907 v Předlitavsku 

pouze třetinu a Riunione a Anker necelých 40% celkového objemu přijatého pojistného.
306

 

Předlitavsko pro ně tak bylo důležitým, ale nikoli jediným odbytištěm. Přesto měly 

především terstské pojišťovny na trhu dominantní postavení. Některé akciové pojišťovny 

navíc provozovaly i nezanedbatelný zajišťovací obchod. 

Nejsilnější vzájemnou pojišťovnou bylo Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń 

v Krakově, které rovněž provozovalo zajišťovací obchod. Pozice velkých vzájemných 

pojišťoven z českých zemí, měřeno podle přijatého pojistného ze všech území, kde 

pojišťovna podnikala, zůstala v průběhu celého období v podstatě beze změn. Slavia 

představovala v roce 1898 osmou, roku 1913 devátou největší požární pojišťovnu, sídlící 

v Předlitavsku, První česká vzájemná byla v obou případech desátým největším podnikem. 

Moravsko-slezská pojišťovna byla jedenáctým (1898) a dvanáctým největším (1913) 

pojišťovacím ústavem. Nicméně podíl vzájemných pojišťoven na předlitavském trhu se do 

roku 1913 podstatně zvýšil. Krakovská pojišťovna přijala na pojistném v roce 1913 více, 

než největší akciová společnost - Generali a měla tak největší podíl na předlitavském 

požárním trhu. Pražské vzájemné pojišťovny rovněž zvýšily svůj podíl na trhu. Přijaté 

pojistné Slavie v Předlitavsku dosáhlo poloviny sumy, kterou přijala Generali. Úhrn 

přijatého pojistného čtyř pražských pojišťoven (Slavie, První česká, Rolnická, Pražská 

městská) se vyrovnal pojistnému jedné z terstských společností. Přestože se jednotlivé 

pražské pojišťovny velikostí přijatého pojistného v Předlitavsku nevyrovnaly Krakovské a 

největším akciovým pojišťovnám, patřily nicméně mezi střední až velké pojišťovací 

podniky (viz. tabulka č. 15 a 16) a staly se faktorem, se kterým se muselo počítat. 

Významnou pozici na trhu měl Asekurační spolek cukrovarníků, který podle výše 

pojistného představoval sedmou největší pojišťovnu v Předlitavsku. U všech pojišťovacích 

svazů průmyslníků je však možné vysledovat již zmíněnou praxi postupovat všechny 

smlouvy do zajištění. Výjimkou z této praxe byl do jisté míry právě cukrovarnický spolek, 

který pojišťoval i na vlastní vrub, drtivou většinu svého pojistného kmene nicméně rovněž 

cedoval zajišťovnám. 

                                                 
306

 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, s. 10-11. 
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Tabulka 16: Podnikání předlitavských pojišťoven v jednotlivých regionech v roce 1898 (v milionech 

korun). 

Jméno pojišťovny 
1898 

* 

Pojistná 
částka: 

Předlitavsko 

Pojistná 
částka: 
Uhry 

Pojistná 
částka: 
celkem 

Přímé 
pojistné 

† 
 

Pojistné 
v rámci 
zajištění 

Pojistné 
- 

celkem 

Na 
vl. 

vrub 

Pořadí 
dle 

pojist-
ného 

Akciové pojišťovny 

Generali 2,59 1,14 10,27 16,03 1,79 17,81 10,28 1 

Riunione 2,28 0,87 6,03 12,08 2,36 14,43 7,63 2 

Phönix 1,60 0,32 1,93 5,13 8,86 14,00 4,28 3 

Donau 1,30 0,21 1,83 4,18 0,61 4,78 2,81 6 

Wiener VG. 0,81 0,17 0,98 3,08 3,71 6,80 3,81 5 

Vzájemné pojišťovny 

Vídeňská 
vzájemná 

1,74 0,03 1,76 0,00 0,00 2,07 1,25 9 

Krakovská 1,01 0,00 1,01 6,48 1,39 7,87 5,51 4 

Slavia 0,62 0,03 0,65 0,00 0,00 2,39 1,71 8 

Moravsko-slezská 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 2,00 1,27 11 

Štýrskohradecká 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 1,50 1,01 12 

První česká 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 2,05 0,97 10 

Tyrolsko-
vorarlberská 

0,45 0,00 0,45 0,00 0,00 1,05 0,75 14 

Concordia 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 1,15 0,60 13 

Dolnorakouská 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,25 0,13 22 

Pražská městská 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,21 0,17 24 

Hornorakouská 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,71 0,34 15 

St. Florian 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,36 0,15 19 

Salzburská 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 0,26 0,11 21 

Unio Catholica 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 23 

Rolnická 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,35 0,30 20 

Dniester 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,58 0,32 17 

Pojišťovací spolky průmyslníků 

A. spolek 
cukrovarníků 

0,82 0,17 0,99 0,00 0,00 2,51 0,18 7 

Vz. poj. spolek 
továren a mont. 

závodů 
0,23 0,02 0,25 0,00 0,00 0,63 0,00 16 

Poj. svaz 
papírníků 

0,10 0,01 0,11 0,00 0,00 0,41 0,00 18 

* Z praktických důvodů využity zkratky. Plné názvy: K. k. priv. Assicurazioni Generali, Trieste; K. k. 

priv. Österreichische Versicherungsgesselschaft „Donau“, Wien; K. k. priv. Versicherungsgesselschaft 

„Österreichischer Phönix“, Wien; K. k. priv. Riunione Adriatica di Sicurtà, Trieste; Wiener 

Versicherungsgesselschaft, Wien; Österreichische Elementarversicherungs-Actiengesselchaft, Wien; C. k. 

priv. první česká vzájemná pojišťovna, Praha; Vzájemně pojišťovací banka Slavie, Praha; „Concordia“ 

Reichenberg-Brünner Versicherungsanstalt, Liberec; Rolnický vzájemně pojišťující ústav, Praha; 

Wechselseitiger Versicherungsverein „St. Florian“, Eger; Pražská městská pojišťovna, Praha; 

Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, Krakow; C. k. priv. Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna, Brno; 

K. k. priv. wechselseitige Brandschaden-Versicherungsanstalt, Graz; K. k. priv. wechselseitige 

Brandschaden-Versicherungsanstalt, Wien; „Unio Catholica“, Wien; Niederösterreichische Landes-

Brandschaden-Versicherungsanstalt, Wien; Wechselseitige Landes-Brandschaden-Versicherungsanstalt 

im Herzogthume ob der Enns, Linz; Wechselseitige Landes-Brandschaden-Versicherungsanstalt für das 

Herzogthum Salzburg, Salzburg; Tirolisch-vorarlbergische Gebäude- und Mobilien-Brandschaden-

Versicherungsanstalt, Innsbruck; Assecuranzverein von Zuckerfabrikanten in der österreich-ungarischen 

Monarchie, Prag; Gegenseitiger Versicherungsverein für Montanwerke, Maschinen und Metallfabriken, 
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Wien; Versicherungsverband für Papierindustrie, Wien. 

† Vyplněno, pokud pojišťovna provozuje i zajištění. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 103-109. 

 

Tabulka 17: Požární pojišťovny roku 1913 (v milionech korun). 

Jméno pojišťovny 
1913 

* 

Pojistné: 
Předli- 
tavsko 

Pojistné: 
Uhry 

Pojistné: 
zahraničí 

Přímé 
pojistné 

† 
 

Pojistné 
v rámci 
zajištění 

Pojistné 
- 

celkem 

Vlastní 
vrub 

Pořadí 
dle výše 

pojistného 
celkem 

Akciové pojišťovny 

Generali 8,9 7,58 12,687 29,56 3,1 32,7 20,9 1 

Riunione 8,4 5,19 7,439 21 7,98 29 16,1 2 

Donau 5,2 1,9 1,166 8,85 2,7 11,16 6,5 7 

Phönix 4,97 2,18 0,16 7,37 17,25 24,6 12,95 3 

Wiener VG. 2,7 1,47  4,2 9,97 14,2 7,2 4 

Rakouská 
Elementárka 

1,78 0,79 0,044 2,67 8,8 11,5 7,1 6 

Securitas 0,99 0,002 0,003 0,001  0,001 0,0004 32 

Moldavia 0,39 0,003  0,0039 0,086 0,0048 0,15 31 

Vzájemné pojišťovny 

Krakovská 10,99   10,99 3,18 14,17 9,5 5 

Slavia 4,57 0,1  4,68  4,68 3,02 9 

Dněstr 3,08   3,08  3,08 1,69 11 

První česká 2,85 >0,0001 0,003 2,85 0,32 3,17 1,8 10 

Moravsko-slezská 2,77 0,0002  2,77  2,77 1,63 12 

Dolnorakouská 2,5   2,5  2,5 1,23 13 

Vídeňská vzájemná 2,23 0,12  2,35 0,0003 2,35 1,41 15 

Tyrolsko-Vorarlberská 2,1  0,003 2,1  2,1 1,20 16 

Štýrskohradecká 1,78   1,78  1,78 0,99 17 

Concordia 0,9 0,0002  0,9  0,9 0,49 19 

Hasičská vzájemná 0,88   0,88  0,88 0,53 20 

Rolnická 0,85   0,85  0,85 0,56 21 

Hornorakouská 0,84   0,84  0,84 0,36 22 

Visla 0,6   0,6  0,6 0,26 24 

Korutanská 0,6   0,6  0,6 0,296 25 

Salzburská 0,55   0,55  0,55 0,266 26 

Pražská městská 0,51   0,5  0,5 0,35 27 

St. Florian (Cheb) 0,49   0,49  0,49 0,17 28 

Vzáj. proti požáru a 
puknutí zvonů 

(Lublaň) 
0,49   0,49  0,49 0,29 29 

Středo- a 
hornoštýrská 

0,2   0,2  0,2 0,12 30 

Vzájemně pojišťovací spolky průmyslníků   

A. spolek 
cukrovarníků 

3,47 1,2  4,69  4,69 0,6 8 

Poj. svaz průmyslníků 2,29 0,17 0,0055 2,47  2,47 0 14 

Vz. poj. spolek 
továren a mont. 

závodů 
1,1 0,097  1,26  1,26 0 18 

Poj. svaz papírníků 0,66 0,1  0,77  0,77 0 23 

* Z praktických důvodů využity zkratky. Plné názvy nových pojišťoven: „Securitas“, Erste 

Österreichische Versicherungsgesselschaft gegen Einbruch, Wien; „Moldavia“, akciová pojišťovna, 

Praha; „Wisla“ vzájemná lidová pojišťovna, Krakov; Hasičská vzájemná pojišťovna, Brno; Gegenseitiger 

Feuerversicherungsverein für Mittel- und Obersteiermark mit dem Sitze in Graz, Graz; Gegenseitige 

Versicherungsanstalt gegen Feuerschaden und Beschädigung von Kirchenglocken, Laibach; 

Kärntnerische Landes-Branschaden-Versicherungsanstalt in Klagenfurt; Dampfkesseluntersuchungs- 

und Versicherungsgesselschaft AG, Wien; Versicherungsverband österreichischer und ungarischer 
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Industrieller, Wien. 

† Vyplněno, pokud pojišťovna provozuje i zajištění. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 62-65. 

4.2.4.2 Zajišťovny  

„Z charakteru zajišťování vyplývá jeho hospodářský význam; teprve ono umožňuje 

pojišťování obrovských hodnot, které dnes představuje jediné riziko. Bez zajišťování by 

musely mnohé továrny, četné zaoceánské parníky, leckterá skladiště rezignovat na plné 

pojistné krytí. Tím zvyšuje zajišťování velikost úvěrů, které mohou velké podniky čerpat. 

Teprve ono propůjčuje pojišťovateli stabilitu - tím, že přináší homogenitu pojistného 

kmene“
307

, zhodnotil na přelomu století význam zajišťování německý ekonom a 

pojišťovací expert Alfred Manes. 

Na rakousko-uherském trhu provozovaly zajišťovací obchod tři odlišné formy 

společností. V první řadě se jednalo o čisté zajišťovny ve formě akciových společností, 

které se zaměřovaly právě jen na toto pojistné odvětví.  Dále byly na trhu monarchie 

rovněž aktivní vzájemné pojišťovny. Na tomto základě působily například svazy průmyslu 

Verein der Montanindustriellen (1867), Dampfkessel-Versicherungs-Gesselschaft (1872), 

Verein der Papierindustriellen (1875), nebo pražský Asekurační spolek cukrovarníků. 

Zároveň podnikatelskou aktivitu vyvíjely v monarchii i pojišťovny, které provozovaly 

zároveň či především přímé pojištění a zajišťovací obchod v rámci jejich obchodní 

strategie měl komplementární význam -  umožňoval jim krýt ztráty, zaznamenané v jiných, 

rizikovějších odvětvích (např. krupobitní nebo dopravní pojištění). 

V letech, následujících po burzovním krachu roku 1873 došlo k likvidaci řady 

zajišťoven, přičemž poslední z nich proběhla roku 1881. Zakladatelská aktivita domácích 

podnikatelů klesla na minimum, naopak se tímto způsobem uvolňovaný trh stával 

lákavějším pro zahraniční zajišťovny, které právě v této době ve větším počtu zřizují svá 

zastoupení v monarchii. Zatímco na počátku tohoto období zde působí čtyři, koncem 80. 

let bychom nalezli v Rakousku agentury devatenácti, z velké části anglických, 

zajišťoven.
308

 

Mezi zajišťovnami, které v této době vstoupily na trh monarchie, patřila i roku 1880 

založená Mnichovská zajišťovací společnost, které si brzy vydobyla rozhodující význam 

na trhu. 

                                                 
307

 „Rückversicherung“, in: Alfred MANES, Versicherungslexikon, Tübingen 1906, s. 1036. 
308

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 875.  
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Do počátku devadesátých let došlo k založení pouze tří domácích zajišťoven. 

Uherská zajišťovna Lloyd likvidovala již v roce 1899.
309

 Další dvě zajišťovny vznikly 

v polovině 80. let, přičemž impuls k jejich vzniku dal především asekurační regulativ 

z roku 1880, který vzájemným pojišťovnám zakazoval provozovat zajištění.
310

 Dohodou 

mezi velkými vzájemnými společnostmi, které těmto vzájemným pojišťovacím spolkům 

měly cedovat svá požární a životní rizika.  

Zajišťovací spolek vzájemných živelních pojišťovacích společností 

(Rückversicherunsverein wechselseitiger Elementar-Versicherungsgesselschaften) byl 

založen ve Vídni roku 1885, přičemž zajišťování zahájil v roce 1886. Jeho členy byly 

nejvýznamnější vzájemné požární pojišťovny, včetně čtyř pojišťoven z českých zemí.
311

 

Léta 1890-1913 představovaly dobu počátků moderní zajišťovací politiky. 

S rostoucím počtem požárů rostla potřeba více zajišťovat i běžná, netovární rizika. 

Zajišťovny posilovaly svůj vliv, vykonávaný na prvopojistitelích. Roku 1899 byl odeslán 

všem rakouským pojišťovnám dopis spojených zajišťoven, v němž kritizovaly průběh 

požárního pojišťování a zdůrazňovaly, že tento stav je třeba změnit. Konkurenční boj, 

který zuřil mezi pojišťovnami, totiž vedl ke stálému snižování sazeb. Větší poměr škod 

k přijatému pojistnému znamenal pro zajišťovny méně příznivé obchodní výsledky. 

Následkem toho rostl zájem zajišťoven na lepším škodovém průběhu v některých 

pojistných odvětvích. Zajišťovny tak často dávaly impuls prvopojistitelům ke zvýšení 

sazeb a zároveň aktivně podporovaly vstup svých klientů do kartelů.
312

   

Na začátku devadesátých let došlo přičiněním dvou terstských „asekuračních 

gigantů“, Generali a Riunione, k založení dceřiných společností, které provozovaly 

zajištění a zároveň prodělečné krupobitní pojišťování. V roce 1890 zřídila Generali 

v Budapešti pojišťovnu Magyar jég- és viszontbiztosító RT, později založila v Terstu 

Riunione dceřinou společnost Meridionale.
313

 

 

 

 

                                                 
309

 Ibidem, s. 874. 
310

 František SMRČEK, Dějinný vznik a vývoj zajišťování, Praha 1965, s. 40. 
311

  V roce 1913 byli jejími členy: Moravsko-slezská, Concordia, Dněstr, St. Florian, Štýrskohradecká, 
Krakovská, Salzburská, Slavia, Transylvania, Pojišťovací družstvo statkářů (Budapest), Visla, Vídeňská 
vzájemná. Detailněji se spolkem zabývám v kapitole, věnované kartelům. 

312
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 865. 

313
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 871-912. 
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Tabulka 18: Samostatné zajišťovny, sídlící v Předlitavsku.  

Zajišťovna 

1898 1913 
Přijaté 

pojistné 
 

Přijaté 
zajistné 

Z toho na 
vlastní účet 

Přijaté 
zajistné 

Z toho na 
vlastní 
účet 

V milionech rakouských korun. 
Index 

* 

První česká zajišťovací banka, 
Praha 

7,1 4,8 13,3 7,8 163 

Wiener Rück. 5 4 13,1 9,7 243 

„Internationale“, Wien - - 10,3 7,3  

„Providentia“, Wien 1,5 1,5 6,2 3,4 227 

„Securitas“, Wien 3,5 1,5 4,8 4,7 313 

Rück. wechs. Elementar-VG., 
Wien 

2,7 1,7 3,3 2,2 129 

„Meridionale“, Trieste 0,65 0,65 3 3 462 
* 1898=100. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 114; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 72. 

 

V Předlitavsku sídlilo roku 1898 šest a roku 1913 sedm zajišťoven. Následující 

tabulka ukazuje, že nejsilnějším zde sídlícím hráčem byla pražská První česká zajišťovací 

banka, založená z iniciativy F. L. Chleboráda a spojená s Živnostenskou bankou.
314

 Její 

palác, zbudovaný na nábřeží Vltavy, naproti Národnímu divadlu, prozrazuje ambice tohoto 

podniku. Roku 1913 přijímala na zajistném 13,3 milionu korun, tedy částku, odpovídající 

14,66% celkového objemu pojistného, přijatého pojišťovnami v Předlitavsku, přičemž více 

než polovinu této částky dávala dále do zajištění.  

Limity zajišťovacích pojišťoven v Předlitavsku jsou patrné i ze skutečnosti, že 

zajistné všech v Předlitavsku sídlících podniků nepřesáhlo 59,5% celkového pojistného 

v této části soustátí. Znamená to tedy, že pojišťovny podstatnou část z rizik, která 

postupovaly do zajištění, cedovaly především kapitálově silným zajišťovnám v zahraničí. 

Ze zahraničních zajišťoven měla nejsilnější pozici na trhu monarchie Mnichovská 

zajišťovna (Münchener Rückversicherungsgesselschaft).
315

 

 

                                                 
314

 F. SMRČEK, op. cit, s. 51-64. 
315

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 875. 
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4.3 Krupobitní pojištění 

4.3.1 Krupobitní pojišťovny v Předlitavsku a Zalitavsku 

4.3.1.1 Význam krupobitního pojištění 

 

Krupobitní pojištění se na úhrnu pojistného, vybraném ve všech pojistných 

odvětvích v Rakousku-Uhersku roku 1903, podílelo 4,78% procenty, což z něj činilo, 

pokud odhlédneme od zajišťování, třetí nejvýznamnější pojistné odvětví v celé 

monarchii.
316

 Krupobitní pojištění mělo reputaci odvětví trpícího značnými výkyvy 

v poptávce i obchodních výsledcích. Bylo označováno jako značně rizikové a obvykle 

ztrátové. Pojišťovny, které je provozovaly, měly obvykle formu smíšených podniků. 

Podnikaly především v jiných pojistných odvětvích a krupobitní pojištění mělo v rámci 

jejich obchodní strategie pouze komplementární charakter. Jeho účelem bylo posílit pozici 

pojišťovny v konkurenčním boji. Vzhledem k tomu, že klientela má tendenci pojišťovat 

většinu svých rizik u jedné pojišťovny, měla nabídka krupobitního pojištění měla pomáhat 

získat novou a udržet stávající klientelu v dalších pojistných odvětvích, především v 

požárním pojištění.
317

 Vzájemné krupobitní pojišťovny byly zároveň výsledkem 

vyjednávání mezi majiteli půdy, kterým sloužily jako nástroj sdílení rizika a vzájemného 

nesení krupobitních škod. Roku 1887 provozovala v monarchii krupobitní pojišťování 

polovina akciových pojišťoven a asi pětina pojišťoven vzájemných.
318

 

4.3.1.2 Počet pojišťoven 

 

Po polovině 80. let 19. století začali vstupovat na rakousko-uherský trh krupobitního 

pojištění opět noví hráči. Zatímco v roce 1879 zde podnikalo, pokud odhlédneme od 

lokálních pojišťovacích spolků, čtrnáct krupobitních pojišťoven, z toho osm akciových a 

šest vzájemných, a do roku 1887 se počet krupobitních pojišťoven na trhu monarchie 

zvýšil pouze o jednu, rok před počátkem války v monarchii působilo již dvacet 

krupobitních pojišťoven.
319

 K založení většiny pojišťoven došlo přitom v Zalitavsku, které 

                                                 
316

 W. ROHRBACH, Technischer Fortschritt, s. 406. 
317

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 809. 
318

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 812. 
319

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 810-813. 
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představovalo pro krupobitní pojištění největší trh v monarchii.
320

 Naopak, počet 

pojišťoven, podnikajících v Předlitavsku, se mezi lety 1898 až 1913 dokonce o jednu 

snížil.
321

 

4.3.1.3 Typy pojišťoven a jejich podíl  

V monarchii provozovaly krupobitní pojištění vzájemné i akciové společnosti, 

přičemž bez výjimky se jednalo o pojišťovny, sídlící v rámci monarchie. Přestože 

zahraniční pojišťovny provozovaly v Rakousku-Uhersku různá jiná pojišťovací odvětví, 

nerozhodla se žádná z nich vstoupit na trh mocnářství i s pojištěním krupobitním. Příčinou 

byla značná rizikovost krupobitního pojišťování a s tím spojená malá lukrativnost. Dále 

k absenci vývozu pojištění přispěla skutečnost, že jeho provozování vyžaduje od 

pojišťoven hlubokou znalost lokálních poměrů a vedení kvalitní a dlouhodobé statistiky.
322

 

V roce 1898 bylo v Předlitavsku v platnosti celkem 102 251 pojistných smluv, 

znějících v úhrnu na 291 milionů korun, uzavřených u čtyř předlitavských akciových 

pojišťoven (pojistná částka 109,9 milionu korun, 2,27 milionu korun přijatého pojistného), 

čtyř zalitavských akciových pojišťoven (pojistná částka 38,1 milionu a 0,7 milionu korun 

pojistného) a deseti větších předlitavských vzájemných pojišťoven, provozujících 

krupobitní pojištění, které pojistily majetek 60 tisíc klientů v hodnotě 143 milionu korun a 

které přijaly 2,5 milionu korun pojistného. Všechny tři skupiny pojišťoven přijaly v úhrnu 

pojistné ve výši 5,5 milionů korun.
323

 

Rok před počátkem světové války podnikaly v zemích, na Říšské radě 

zastoupených, čtyři domácí akciové pojišťovny, které přijaly 3,8 milionů korun pojistného. 

Početně nejsilněji zastoupeny zůstaly vzájemné pojišťovny, jejichž počet se dokonce o 

jeden ústav zvýšil. Na trhu působilo konkrétně osm větších vzájemných pojišťoven, které 

přijaly 3,9 milionu korun a tři větší místní spolky (0,22 milionu). Na tři zalitavské 

společnosti připadalo 0,955 milionu korun přijatého pojistného.
324

 

V Zalitavsku podnikalo na konci devadesátých let jedenáct pojišťoven, nabízejících 

krupobitní pojištění. V obilnici dunajské monarchie bylo krupobitní pojištění provozováno 

                                                 
320

 Emanuel HORST, Základy pojišťování, Praha 1905, s. 110. 
321

 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1898, Wien 1901, s. 131, Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen 
königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 75-78. 

322
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 825. 

323
 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1898, Wien 1901, s. 138. 

324
 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1913, Wien 1917, s. 74. 
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ve větším rozsahu, než v Předlitavsku, což dokládá i výše přijatého pojistného. Mezi lety 

1896-1910 přesáhla v Zalitavsku (především v Uherském království), v devíti případech 

úhrn pojistného v předlitavské části monarchie (srv. tabulku 20). 

Tabulka 19: Krupobitní pojišťovny v Předlitavsku: sídla pojišťoven v letech 1898 a 1913. 

Město 
1898 1913 

akciové vzájemné akciové vzájemné 

Vídeň 3 2 3 1 

Terst 1* 0 1* 0 

Praha 0 3 0 3 

Krakov 0 1 0 1 

Brno 0 1 0 1 

Štýrský Hradec 0 0 0 1 

Budapešť 4 0 3 0 

Celkem 8 7 7 7 
* Jedná se o pojišťovnu Meridionale, dceřinou společnost Riunione Adriatica di Sicurtà. Druhý terstský 

„asekurační obr, “Assicurazioni Generali, zřídil rovněž svou dceřinou společnost, která se měla zabývat 

krupobitním pojišťováním a poskytováním zajištění, Magyar jég- és viszontbisztositó reszvénytarsaság, 

jejíž sídlo leželo v Budapešti a která dále expandovala na předlitavský trh.  

 

Prameny:  Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und 

Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 131, Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe 

vertretenen königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 75-78. 

 

Pojišťovny, podnikající v Předlitavsku, byly relativně nerovnoměrně rozprostřeny po 

územích, zastoupených na Říšské radě. Struktura sítě pojišťoven, provozujících krupobitní 

pojištění, odráží míru akumulace kapitálu v centrech regionů a zároveň velikost pojistných 

potřeb jednotlivých regionů.  

Akciové pojišťovny sídlily ve dvou metropolích mocnářství, které jsou zároveň 

hlavními centry peněžnictví, tedy ve Vídni (tři pojišťovny v roce 1913) a Budapešti a také 

ve významném přístavu a středisku pojišťovnictví, Terstu. Podnikaly v prostoru celé 

monarchie, v některých případech krupobitní pojištění dokonce exportovaly za hranice 

monarchie. Především v Zalitavsku byla pozice akciových společností na trhu mimořádně 

silná. Všechny velké zalitavské pojišťovny byly akciovými společnostmi. Dobrou pozici 

na trhu měly také v některých částech předlitavské části monarchie. 

Jinde, mimo mocenská centra monarchie, především na severovýchodě Předlitavska 

(v českých zemích a v Haliči), vznikají krupobitní pojišťovny na základě vzájemnosti. 

Z deseti větších vzájemných pojišťoven, které v monarchii působily, patřilo sedm 

krupobitních pojišťoven mezi velké vzájemné pojišťovny, jež rozvíjely podnikatelskou 

aktivitu v rámci jedné či více zemí Předlitavska. Nejvíce vzájemných krupobitních 

pojišťoven sídlilo v českých zemích. Po tom, co liberecká Concordia ukončila v roce 1891 
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svou aktivitu v krupobitním pojišťování, v nich stále působily čtyři další pojišťovny tohoto 

typu: První česká, Slavia, Rolnická a Moravsko-Slezská. Tři další pojišťovny fungovaly ve 

formě větších místních pojišťovacích spolků. Tyto lokální pojišťovny sídlily bez výjimky 

v Čechách: v Mostu, Plaňanech a Sloupu. V Haliči sídlila naopak jediná vzájemná 

krupobitní pojišťovna v Krakově, která však byla největší krupobitní pojišťovnou v 

Rakousku. V rakouských zemích sídlila jedna vzájemná pojišťovna ve Vídni (druhá 

vídeňská pojišťovna, Unio catholica, musela po několika letech existence likvidovat)
325

 a 

další byla založena ve Štýrském Hradci.  

Akciové a různé druhy vzájemných pojišťoven lišily i tím, jak významnou roli 

v podnikatelské strategii jejich managementů hrála obchodní expanze. Akciové společnosti 

se i v případě tohoto odvětví snažily rozšířit svou obchodní aktivitu do všech zemí, na 

Říšské radě zastoupených. Z domácích akciových pojišťoven působily dvě v jedenácti 

zemích, jedna v deseti zemích a jedna v pěti zemích. Vzájemné pojišťovny sledovaly 

daleko opatrnější strategii a neexpandovaly zpravidla více, než na trhy dvou až tří zemí. 

Z vzájemných pojišťoven pouze jediná působila v šesti zemích, další čtyři ve třech zemích, 

jedna ve dvou zemích a poslední jen v jedné zemi.
326

 Obecně platilo, že valná většina 

obchodu jednotlivých vzájemných pojišťoven se soustřeďovala na jednu zemi. 

4.3.2 Geografická struktura pojistného obchodu 

V prostoru Předlitavska je možné vysledovat regionální rozdíly nejen v počtu 

pojišťoven (tedy v nabídce), ale i v poptávce po krupobitním pojištění a míře pojištěnosti 

jednotlivých regionů. 

Rozdíly souvisely, vedle rozvinutosti zemědělství, struktury pozemkové držby a 

náchylnosti pěstovaných plodin vůči krupobití, také na meteorologických faktorech. Míru 

vystavení regionu krupobití určuje rozsáhlejší komplex kritérií, obecně však platí, že 

jižněji položené země mírného pásu jsou vystaveny obvykle silnějším krupobitním bouřím. 

Dalším faktorem představují pohoří a směr větru. Nejsilněji ohrožena krupobitím byla 

Dalmácie a Přímoří, nadprůměrnému riziku byly vystaveny také rakouské země, především 

Štýrsko.
327

 Balkán patřil rovněž mezi silně exponované regiony.
328

 V Čechách byla 

krupobitím ohrožena asi čtvrtina zemědělské půdy, na Moravě asi šestina, ve Slezsku ještě 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 762. 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1907, Wien 1911, s. 196. 
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méně. V Čechách byly statisticky největšímu riziku vystaveny jižní a jihozápadní Čechy, 

částečně Slánsko a severovýchodní okresy, na Moravě pouze jihozápad země.
329

  Krupobití 

představovalo samozřejmě větší riziko pro ty, kteří pěstovali vůči krupobití náchylné 

rostliny.
 330

 Nejcitlivější je tabák, potom vinná réva, chmel, semena pícnin a travin, pak len 

a konopí, pohanka, olejka a luštěniny, obilí a posléze traviny a pícniny.
331

  

Velká část majetku, pojištěného v Předlitavsku proti krupobití, byla pojištěna 

v Čechách, které se na celkové pojistné částce v Předlitavsku podílely celou jednou 

polovinou. V Čechách podnikalo také nejvíce krupobitních pojišťoven. Nadto 

představovaly Čechy těžiště obchodu pro velkou část z těchto pojišťoven: u pěti pojišťoven 

spadalo na Čechy více než šedesát procent pojistné částky, u tří dalších pojišťoven více než 

polovina.
332

  Podíl pojištěných polí na celkové rozloze obdělávané zemědělské půdy byl 

v Čechách čtvrtinový. Přestože se jednalo, po Galicii, v níž bylo pojištěno 35% 

obhospodařované plochy, o území, kdy byla pojištěna největší část půdy, krupobitní 

pojištění bylo i zde velkým politickým tématem.
333

 V diskusích o krupobitním pojištění, 

které propukaly s největší silou po silných krupobitních letech, se poukazovalo na jeho 

nedostupnost pro menší a střední rolníky.
334

 Mezi lety 1896-1903 si v Čechách svou úrodu 

pojistilo ročně v průměru 47 261 zemědělců, na ročně v průměru na celkovou pojistnou 

částku 121,7 milionu korun. Většina z nich (32 446) zvolila pojištění u vzájemné 

společnosti. Průměrná výše pojistky dosahovala 2575 korun.
335

 Srovnatelnou průměrnou 

výši pojistné částky, připadající na jednu pojistku (tedy mezi 2-3 tisíci korun), vykazovala 

v letech 1896-1900 rovněž Morava, Slezsko a Přímoří. V dalších zemích - s výjimkou 

Haliče a Bukoviny - byla průměrná pojistná částka nižší (pohybovala se mezi 900 a 1900 

korunami).
336

 

Pětina předlitavské celkové pojistné částky byla pojištěna v Haliči, kde měl také 

pojištěný majetek větší podíl na celkové rozloze půdy – 35,8%. V tomto regionu si mezi 
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lety 1896-1903 pojistilo proti krupobití ročně průměrně 5893 klientů
337

 majetek v 

celkové hodnotě 64,9 milionů korun.
338

  Průměrná výše pojistky v Haliči, 11 013 korun, a 

v Bukovině, 10 688 korun
339

, svědčí o tom, že v Haliči a Bukovině představují jádro 

klientely velkostatkáři a vypovídá rovněž o rozloze jejich statků. Pro krupobitní podnikání 

vzájemné pojišťovny v Krakově měla Halič zásadní význam. 

Deseti procenty se roku 1899 na celkové pojistné částce v předlitavské části 

monarchie podílela Morava. V letech 1903-04 svůj podíl navýšila na až 17%, později se 

její o několik procent opět snížil.
340

 Na Moravě byla pojištěna přibližně desetina 

obdělávané půdy. V Slezsku se v letech 1896-1905 pojistilo ročně průměrně 1547 klientů 

na 3,7 milionu korun.
341

 Z tohoto regionu, především z Moravy, pocházela velká část 

pojistného kmene Moravsko-slezské pojišťovny. V dalších regionech mělo krupobitní 

pojištění malý, až zanedbatelný význam. 

Tabulka 20: Síť krupobitních pojišťoven v Předlitavsku na konci 19. století. 

Země 

1898 (průměr 1896-1905) 

Počet 
pojišťoven 

na trhu 

Podíl na 
celkové 

pojistné částce 

Podíl 
pojištěné 

rozlohy půdy 

Průměrná výše 
tarifu 

Průměrná 
výše 

smlouvy 
(v K) V procentech 

Čechy 15 53.28 24.7 2.23 2513 

Halič 3 21.67 35.8 2.16 10865 

Morava 13 12.56 11.4 1.72 2060 

Dolní Rakousy 11 4,18 8.1 1.52 1726 

Horní Rakousy 8 2.41 4.0 1.31 1731 

Bukovina 3 2.01 2.8 2.30 10987 

Štýrsko 4 1.65 4.0 2.05 1255 

Slezsko 13 1.63 2.4 1.34 2418 

Korutany 3 0.35 1.3 1.48 1908 

Přímoří 2 0.15 0.9 2.92 2279 

Salzbursko 6 0.09 0.6 1.93 1122 

Kraňsko 2 0.02 1.4 1.48 916 

Tyroly a 
Vorarlbersko 

2 0.00 1.3 4.58 - 

Dalmácie 1 0.00 1.3 - - 

Celkem 17 100 100 100 100 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und 

Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 152., 142-143, Die privaten Versicherungsunternehmungen im 

Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, s. 280; 1903: 189. 
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 Z toho 2202 u akciových společností. 
338

 Výpočet dle Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und 
Ländern im Jahre 1903, Wien 1907, s. 192-193. 

339
 Ibidem. 

340
 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1913, Wien 1917, s. 189. 

341
 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Jahre 1907, Wien 1911, s. 201. 
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Výjimku představovalo Dolní Rakousko (cirka 9% celkové pojistné částky 

v Předlitavsku, 9% pojištěné půdy v zemi). Dolní Rakousko představovalo po dlouhou 

dobu trh především pro akciové krupobitní pojišťovny. Situace se však změnila po 

založení zemského požárního, životního (1898) a krupobitního pojišťovacího ústavu, který 

vznikl po dlouhém vyjednávání v zemském výboru. Hned v roce svého založení získal 

téměř čtyřicetiprocentní podíl na trhu, který za následujících pět let vyrostl až na 66%. 

Nicméně si akciové společnosti podržely nejvýhodnější rizika, zemská pojišťovna tedy 

vykazovala horší škodový průběh a postupně se její podíl na trhu v následujících letech 

začal snižovat.
342

 Jistý význam mělo krupobitní pojištění ještě v Horním Rakousku (přes 

2% celkové pojistné částky). 

 

4.3.3 Obchod předlitavských pojišťoven 

 

Na trhu celé monarchie měly velmi silné postavení akciové pojišťovny. Roku 1879 

na ně připadlo 86,2% celkové pojistné částky všech pojišťoven v regionu.
343

 Tak vysoký 

podíl získaly především díky skutečnosti, že zpravidla rozšířily svou podnikatelskou 

aktivitu do všech zemí monarchie, zatímco vzájemné pojišťovny zůstávaly vázány na 

region, v reakci na jehož pojistné potřeby vznikly.  

Pojistné potřeby ani způsoby jejich krytí nebyly však v Zalitavsku a Předlitavsku 

totožné. Zatímco v Zalitavsku připadala drtivá většina pojišťovacího obchodu na akciové 

společnosti, byl v Předlitavsku, vzhledem ke koncentraci vzájemných pojišťoven tomto 

regionu, podíl akciových a vzájemných pojišťoven na trhu vyrovnaný. 

4.3.3.1 Podnikání v Předlitavsku 

 

Mezi lety 1898 až 1913 vzrostla celková pojistná částka v Předlitavsku 1,7 krát; úhrn 

přijatého pojistného se znásobil 2,1 krát. Tyto ukazatele však nelze interpretovat 

jednoznačně jako výraz rozšiřování krupobitního pojišťování. Oba ukazatelé během 

jednotlivých let vykazují značné výkyvy, spojené vývojem hospodářského cyklu na straně 

jedné a s krupobitními škodami v předchozím roce na straně druhé (v příznivých letech 

klienti spoléhají spíše na samopojištění). Mezi lety 1896-1913 se ukazatelé pro 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 816. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 808. 
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Předlitavsko pohybují se mezi 200-400 miliony korun (pojistná částka) a 4-8 miliony 

korun (pojistné). Výkyvy ve výši celkové pojistné částky neodrážejí pouze rozšíření či 

naopak zmenšení pojištěné zemědělské plochy, ale i postup a odeznívání agrární krize, 

která od počátku 80. let devatenáctého století zasáhla zemědělce. Dovoz levných 

zemědělských plodin z Ameriky měl za následek pokles cen, který se promítl do celkové 

výše pojistné částky, neboť při krupobitním pojištění odpovídá pojistná částka 

předpokládané sumě, za niž zemědělec úrodu strží. V Předlitavsku i Zalitavsku tak 

s odezníváním agrární krize celková pojistná částka narůstá. Zároveň podmiňuje výši 

celkové pojistné částky a objem přijatého pojistného i zemědělská kultura, která je 

v daném regionu a daném období pojišťována.
344

 

Tabulka 21: Krupobitní pojištění v Předlitavsku a Zalitavsku: pojistná částka a výše pojistného 

(v milionech korun). 

Rok 
Pojistná částka v 

Předlitavsku 
Pojistná částka v 

Zalitavsku 
Výše pojistného 
v Předlitavsku 

Výše pojistného 
v Zalitavsku 

1896 198,86 306,56 4,15 5,72 

1897 224,13 392,82 4,39 7,72 

1898 291,06 493,86 5,50 9,04 

1899 265,83 355,17 5,09 9,32 

1900 227,41 277,68 4,51 7,42 

1901 289,28 259,36 5,64 6,93 

1902 287,73 287,85 5,62 7,55 

1903 301,20 256,30 6,13 6,43 

1904 325,87 243,03 7,62 6,13 

1905 320.11 277,52 7,40 6,79 

1906 340.05 296,35 8,11 7,11 

1907 287.38 283,44 7,00 6,84 

1908 380,62 324,92 9,80 7,88 

1909 357,29 347,65 9,89 8,48 

1910 389,07 443,45 10,44 10,74 

1911 344,18 - 9,34 - 

1912 375,01 - 9,26 - 

1913 341,10 - 8,90 - 
Prameny: Sestaveno z Magyar Statisztikai Évkönyv (Új Folyam IV.- XVIII.), Budapest, 1896-1910, 

passim. Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und 

Länder, 1898-1913, Wien 1901-1917. 

Podíl akciových a vzájemných pojišťoven na trhu v Předlitavsku byl přibližně 

vyrovnaný. Mezi lety 1896-1900 bylo v tomto regionu v ročním průměru v platnosti 

78 928 pojistek, znějících celkem na 241,46 milionů korun. Na pojistném přijaly 

pojišťovny průměrně 4,73 milionu ročně. V Předlitavsku měly z domácích společností na 
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 Viz komentář k statistické příloze v Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe 
vertretenen königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901. 
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trhu největší podíl vzájemné společnosti (včetně místních spolků), které se na trhu podílely 

46,71%. Předlitavské akciové společnosti toto riskantní odvětví provozovaly rovněž, na 

pojistné částce měly však nižší (čtyřicetiprocentní) podíl.  

Průměrná pojistná částka na jednu pojistku u vzájemných pojišťoven byla nižší. Ve 

srovnání s průměrnou pojistnou částkou vzájemných pojišťoven, 2454 korun) dosahovala 

hodnota majetku, pojištěného u akciových pojišťoven, téměř dvojnásobné výše - 4613 

korun. 

Tabulka 22: Krupobitní pojišťovny podle typů v Předlitavsku. Průměr let 1896-1900 (v milionech 

korun). 

Typ pojišťovny Počet smluv Pojistná částka Pojistné Škody 
Podíl na  

pojistné částce 

Akciové 
společnosti 

20 419 94,2 1,89 1,39 39,01% 

Větší vzájemné 43 901 107,8 2,07 1,73 44,62% 

Větší spolky 3 192 5,1 0,084 0,072 2,09% 

Zalitavské 
akciové 

11 416 34,4 0,69 0,48 14,25% 

celkem 78 928 241,5 4,73 3,67 100,00% 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und 

Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 175. 

4.3.3.2 Vývoz pojištění 

Import krupobitního pojištění do monarchie v podstatě neexistoval. Naopak 

rakousko-uherské akciové společnosti sledovaly důsledně strategii obchodní expanze, 

realizovanou jak v rámci monarchie, tak její hranice překračující. Významná část obchodu 

předlitavských pojišťoven pocházela ze Zalitavska. Naopak zalitavské pojišťovny vyvážely 

své pojistné produkty do Předlitavska, jejich podíl na zdejším trhu byl však relativně nízký. 

Zároveň expandovaly některé pojišťovny i na trhy za hranicemi dunajské monarchie. 

Předlitavské akciové společnosti nenabízely krupobitní pojištění pouze 

v Předlitavsku (26 972 pojistek v roce 1898), ale také v Uhrách (29 530 pojistek) a 

v zahraničí (9687 pojistek). Vzájemné společnosti podnikaly na tomto poli pouze 

v Předlitavsku.
345

 O významu zalitavského/uherského trhu, který představoval těžiště 

krupobitního businessu některých předlitavských akciových pojišťoven, svědčí skutečnost, 

že terstská Generali založila roku 1890 v Budapešti dceřinou společnost, Magyar jég- és 

viszontbisztosító RT.
346

  

                                                 
345

 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1898, Wien 1901, s. 138. 

346
 E. HORST, Základy, s. 114-115. 
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Ta, stejně jako dvě další krupobitní pojišťovny, sídlící v Zalitavsku, Foncière a 

Franco-Hongroise, expandovala následně i na předlitavský trh, kde v roce 1907 

pojišťovala 5 298 klientů na 20,6 milionu korun, čímž si zde dobyla ze zalitavských 

pojišťoven nejsilnější pozici (podle výše pojištěné částky).
347

 Vcelku však byl podíl 

zalitavských pojišťoven na předlitavském trhu malý, mezi lety 1901-10 dosahovaly ročně 

v průměru pojistné částky 38,25 milionu korun. Naopak velmi vysoký byl podíl 

předlitavských pojišťoven na zalitavském trhu, který dosáhl ve stejném období v průměru 

výše 88,3% ze zalitavské pojistné částky 327,9 milionu korun.
348

 

Rakousko-uherské pojišťovny exportovaly – stejně jako v dalších pojistných 

odvětvích – pojištění však i za hranice monarchie, především do Itálie. Rakouské 

pojišťovny (především Riunione a Generali)
349

 společně s Milánskou vzájemnou 

dominovaly italskému trhu s krupobitním pojištěním. Dvě terstské společnosti podle 

odhadů v roce 1886 realizovaly přes 80% svého pojistného obchodu právě v Itálii. Na 

pojistné částce všech rakousko-uherských pojišťoven (cca 400 milionů zlatých) se 

krupobitní podnikání v Itálii podílí roku 1889 12,5 procenty.
350

 

4.3.3.3 Krupobitní pojišťování v Čechách 

 

Míra, v níž je v zemi uzavíráno krupobitní pojištění, je jedním z indikátorů rozvoje 

primárního sektoru. Čechy představovaly v rámci Předlitavska jedno z území, kde došlo 

k nejširšímu rozšíření tohoto zemědělského pojištění, což odráželo výkonnost českého 

zemědělství, které mělo v Rakousku-Uhersku vedoucí postavení.
351

 Ve srovnání s dalšími 

zeměmi Předlitavska relativně velké množství zemědělských podniků zde tak mohlo 

vydávat poměrně vysoké částky na krupobitní pojištění. V Čechách vykazovaly pojišťovny 

mezi lety 1896-1905 ročně mezi třiceti až sedmdesáti tisíci platných pojistek; celková 

pojistná částka dosahovala ročně 100-150 milionů korun. Výše přijatého pojistného činila 

dva až čtyři miliony korun ročně. Roku 1905 se v Čechách krupobitním pojištěním 

zabývalo šestnáct pojišťoven, včetně tří místních spolků.
352

  Nicméně i v Čechách platilo, 

že vzhledem ke své nákladnosti bylo krupobitní pojištění dostupné především pro 

                                                 
347

 Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im 
Jahre 1907, Wien 1911, s. 178-179. 

348
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 826. 

349
 Její dceřiná firma totiž italský obchod nepřevzala, Generali ho provozovala dále na vlastní účet. 

350
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 826. 

351
 I. JAKUBEC – Z. JINDRA, Dějiny hospodářství českých zemí, s. 153. 

352
 Statistická příručka království Českého, Praha 1909, s. 396. 
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majetnou klientelu a pojistku pravidelně uzavírala pouze malá část - přibližně deset procent 

- zpravidla velkých zemědělských podniků.
353

 

Tabulka 23: Krupobitní pojištění v království českém 1896-1905 (v milionech korun). 

Rok Počet pojistek Pojistná částka Pojistné 

Průměr 1896-1900 43 609 113,5 2,3 

1900 31 750 100,2 2,1 

1901 54 364 132,6 2,7 

1902 50 677 136,3 2,8 

1903 55 002 137,4 3,0 

1904 66 987 147,4 4,2 

1905 53 806 132,7 3,8 
Prameny: Statistická příručka království Českého, Praha 1909, s. 397. 

Analogicky jako v případě požárního a životního pojišťování platí i v pojišťování 

krupobitním, že se různé typy pojišťoven zaměřily na skupiny klientů s odlišným 

sociálním statusem a klienti zároveň vyhledávali poskytovatele pojistné ochrany 

v závislosti na své pozici v sociálním prostoru, definované objemem a strukturou svého 

kulturního a ekonomického kapitálu. 

Na klienty z vyšší třídy, tedy velkostatkáře a statkáře, se orientovaly akciové 

pojišťovny a První česká vzájemná, což je logické vzhledem k tomu, že se jednalo o jejich 

cílovou klientelu i v dalších pojistných odvětvích.  

Služby velkých vzájemných pojišťoven - Slavie a Rolnické – využívali statkáři a 

sedláci, tedy příslušníci vyšší třídy a horní vrstvy třídy střední. Jejich průměrná pojistná 

částka je ve srovnání s První českou vzájemnou poloviční. V případě velkých vzájemných 

pojišťoven se se tak proti krupobití nepojišťovalo jádro klientely ostatních provozovaných 

pojištění, nýbrž její nejzámožnější část.
354

 Jak akciové pojišťovny, tak velké vzájemné 

pojišťovny provozovaly krupobitní pojištění jako nástroj podpory odbytu (a zajištění 

věrnosti klientely) v jiných pojistných odvětvích. V případě některých velkých vzájemných 

pojišťoven se k tomu pojila zpočátku ještě snaha zájmových skupin, spojených s vznikem 

                                                 
353

 Krupobitní pojišťování v Čechách.  

Rok 
Plocha 
(v ha.) 

Počet 
 

poškoze
ných 

Z nich 
 

pojiště
ných 

Podíl pojištěných  
na poškozených 

(v %) 

Náhrady škod  
(v mil. K) 

1885 79 855 21093 2078 9,85% 5,0 

1890 238 852 54259 6780 12,50% 15,0 

1895 195 748 44389 3059 6,89% 15,6 

1900 222 929 37404 3139 8,39% 18,2 

1905 333 606 64686 7136 11,03% 42,0 

1910 175 965 39993 5206 13,02% 14,0 

Prameny: C. HORÁČEK, op. cit., s. 429. 
354

 Zdá se, že vzájemným pojišťovnám mohla nabídka levnějšího krupobitního pojištění sloužit právě 
k získávání a udržení bohaté statkářské klientely jako klientů dalších pojistných odvětví. 
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pojišťovny, po dosažení úspor na nákladech na pojistnou ochranu pomocí vzájemného 

nahrazování škod.
355

 

Lokální pojišťovací spolky zajišťovaly nutnou pojistnou ochranu pro většími 

pojišťovnami odmítnuté sedláky a pro část středních rolníků. Vzhledem k tomu, že 

pojišťovaly větší rizika a nemohly rozložit riziko geograficky takovým způsobem, jako 

velké pojišťovny, požadovaly za své služby vyšší pojistné. Jejich klientela je však 

nevyhledávala proto, aby snížila náklady na pojistnou ochranu. Pojištěním jinde 

nepojistitelných rizik u těchto ústavů předcházeli – i za cenu vyšších nákladů – možnosti 

vzniku totální ztráty.
356

 

Nejsilněji byly na trhu Čech zastoupeny (v období 1896-1900) vzájemné 

pojišťovny, které se na celkové pojistné částce podílely padesáti procenty. Na celkové 

předlitavské pojistné částce měl český obchod vzájemných pojišťoven podíl tedy téměř 

26%. Předlitavské akciové společnosti si držely na českém trhu třetinový podíl, uherské 

akciové se na trhu podílely přibližně 15 procenty. Postupně se však podíl akciových 

pojišťoven na vybraném pojistném zvyšuje. Předlitavské akciové společnosti v roce 1905 

přijaly na pojistném 1,55 milionu a uherské pojišťovny 0,63 milionu korun, zatímco výše 

pojistného, které přijaly české vzájemné pojišťovny, rostla pomaleji. Tento vývoj je 

logický vzhledem k tomu, že v této době se již výše pojistných sazeb u vzájemných a 

akciových pojišťoven vzhledem k existenci cenového kartelu nelišila.
357

 V roce 1905 se tak 

pozice obou typů pojišťoven na českém trhu téměř vyrovnaly. Vzájemné pojišťovny 

přijaly totiž v tomto roce na pojistném pouze o 0,06 milionu korun více.
358

 Nicméně, ve 

srovnání s akciovými pojišťovnami pojišťovaly stále dvakrát více klientů na celkovou 

(nikoliv však průměrnou) pojistnou částku o dvacet procent vyšší.  

Autoři publikace Dějiny pojišťovnictví sledovali podíl českých krupobitních 

pojišťoven na pojistném, přijatém rakousko-uherskými pojišťovnami, a jeho pokles 

interpretovali jako důkaz stahování českých pojišťoven z pojistného trhu.
359

 Je sice pravda, 

                                                 
355

 Nikoliv však v případě místních pojišťovacích spolků. Viz níže. 
356

 V roce 1905 dosáhla průměrná pojistná částka na jednu pojistku v Čechách u akciových pojišťoven 3333 
K a u První české vzájemné na 2266 K. Slavia pojišťovala úrodu o průměrné hodnotě 1307 K a Rolnická 
1126 K. Plaňanská pojišťovna jako jeden z větších představitelů místních pojistných spolků pojišťovala 
majetek v průměru za 836 K. V této souvislosti je příznačné, že pojišťovna sídlila ve velmi úrodné oblasti 
Polabí. Vlastní výpočet dle Statistická příručka království Českého, Praha 1909, s. 396-397. 

357
 Viz dále kapitolu, věnovanou kartelům. 

358
 Statistická příručka království Českého, Praha 1909, s. 397. 

359
 „Také ostatní české společnosti měly zkušenosti z provozování krupobitního pojištění již z předchozího 
století, ale přesto se nemohly vyvarovat ztrátám z tohoto druhu pojištění, a proto se snažily v tomto 
směru angažovat co nejméně.“ M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 205. 
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že se mezi lety 1901 až 1910 podíl českých pojišťoven na rakousko-uherském pojistném 

trhu ve srovnání s přelomem století snížil o polovinu. Zatímco však podíl českých 

krupobitních pojišťoven na pojistném trhu monarchie klesal, počet jejich klientů zůstával 

stabilní.
360

 V letech 1898, 1903 a 1905 se u nich pojistil v podstatě totožný počet klientů 

(viz tabulka č. 24). 

Tabulka 24: Pojistné v krupobitním pojištění v Čechách. Průměr let 1896-1900 (v milionech K). 

Typ pojišťovny Počet  
smluv 

Pojistná 
 částka 

Pojistné Škody Podíl na  
pojistné částce 
 Předlitavska 

Akciové společnosti 8 865 34,67 0,8 0,7 14,36% 

Vzájemné 30 328 62,13 1,09 0,99 25,73% 

Uherské a.s. 4 416 16,65 0,37 0,29 6,90% 

celkem 43 609 113,50 2,3 2,0 47,01% 
Prameny: Statistická příručka království Českého, Praha 1909, s. 397. 

V počtu klientů je možné v krupobitním pojištění pozorovat značné výkyvy.
361

 

Krátkodobě výrazně ovlivňoval poptávku po krupobitním pojištění počet a rozsah 

krupobitních škod v předchozím roce, či více uplynulých letech. Provozovatelé 

zemědělských podniků se pokoušeli vysoké náklady na krupobitní pojištění omezovat a 

spoléhali v „příznivých“ letech na samopojištění, nebo svůj majetek podpojistili. Poté, co 

však utrpěli silné ztráty, způsobené krupobitím v jednom roce, upřednostnili v dalším roce 

menší jistou ztrátu (výdaje na pojistné) před ztrátou absolutní, kterou by představovalo 

opakované poškození úrody. Toto jednání ilustruje fakt, že mezi lety 1886 až 1918 pojistila 

Slavie pouze ve třech případech klienty na částku přesahující v úhrnu 20 milionů korun: 

v letech 1890, 1898 a 1908. Ve všech případech těmto rokům předcházelo velmi silné 

krupobití.
362

 

                                                 
360

 Srovnej graf, uvedený v Dějinách pojišťovnictví, který indikuje v podstatě setrvalý propad podílu 
pojišťoven v českých zemích na pojistné částce na trhu monarchie (z 13,5% na 10% mezi rokem 1901 a 
rokem 1905). Autoři monografie na jeho základě usuzují, že docházelo k omezování obchodu českých 
pojišťoven. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 205. 

361
 V Zalitavsku se celková výše přijatého pojistného například meziročně (roky 1904 a 1905) zvýšila o 10%, 
v následujícím roce naopak poklesla o 5%. V horizontu pěti let se výše pojistného v Zalitavsku měnila až o 
třetinu. Ze Zalitavska  přitom roku 1905 pocházela polovina v monarchii přijatého pojistného. Následující 
příklady ukazují, do jaké míry to mohlo ovlivnit podíl českých vzájemných pojišťoven na trhu. Zatímco 
počet klientů (i pojistná částka) zůstávala víceméně stabilní, podíl českých pojišťoven na trhu Rakouska-
Uherska dosáhl roku 1901 jednoho z vrcholů. Důvodem byla skutečnost, že v Zalitavsku i Předlitavsku 
bylo toho roku ve srovnání s předchozími lety vybráno velmi málo pojistného. V Čechách poklesla výše 
přijatého pojistného relativně méně. Analogicky činil roku 1903 podíl pojišťoven z českých zemí na 
vybraném pojistném v Předlitavsku 28,21% a v celé monarchii 21,71%. Důvodem překvapivě vysokého 
podílu na trhu Rakouska-Uherska byla právě mimořádně nízká výše pojistného, které se toho roku 
vybralo v Zalitavsku. 

362
 Léta 1898, rok po ničivém krupobití, se podílely pojišťovny, sídlící v Čechách a provozující krupobitní 
pojištění, na předlitavském trhu 31,4% (pojistné), potažmo 36,6% (pojistná částka), na rakousko-
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Dlouhodobě ovlivnila postoj provozovatelů zemědělských podniků ke 

krupobitnímu pojištění agrární krize. Zemědělské podniky, zabývající se rostlinnou 

výrobou, především obilnářstvím, které představovaly klientelu krupobitního pojištění, 

byly krizí postiženy nejsilněji. Velcí sedláci a statkáři se v reakci na pokles cen obilí začali 

rozšiřovat živočišnou výrobu. Provozovatelé zemědělských podniků se pokoušeli rovněž o 

úspory na pojistné ochraně - častěji se tedy nepojišťovali v odpovídajícím rozsahu, nebo 

začali zcela spoléhat na samopojištění. Oba tyto následky agrární krize snižovaly počet 

klientů, kteří u pojišťoven pojišťovali svou úrodu.  

Cena rostlinných produktů se začala v českých zemích zvyšovat až po přelomu 

století. V Předlitavsku i Zalitavsku dochází v této době k nárůstu pojistné částky i 

celkového objemu pojistného. V Předlitavsku byl ve srovnání vybrán roku 1910 oproti 

roku 1901 dvojnásobný objem pojistného, v Zalitavsku se zvýšil objem přijatého 

pojistného o třetinu. Na jedné straně se zvyšovala hodnota pojišťované úrody, na straně 

druhé počet klientů, kteří pojistku uzavřeli. 

Tabulka 25: Počet krupobitních pojistek u vzájemných pojišťoven z českých zemí 1898-1907. 

Pojišťovna 1898 1903 1905 1907 

První česká 24 178 16 212 17 551 12 690 

Slavia 15 431 10 688 11 111 8891 

Rolnická 8634 11 099 12 338 9854 

Moravsko-Slezská 2286 3673 * 2569 

Plaňanská 2173 10 038 7085 4624 

Sloupská 652 318 561 723 

Mostecká 1132 849 1135 924 

celkem 54 486 52 877 49 781 40 275 

* chybí údaje 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und 

Ländern im Jahre 1898-1907. 

 

Z tohoto nárůstu počtu klientů těžily v českých zemích akciové pojišťovny, zatímco 

české vzájemné pojišťovny si pouze udržovaly svou existující klientelu. Mezi lety 1900 a 

1905 se v českých zemích úhrn vybraného pojistného zdvojnásobil, ale počet pojištěných 

                                                                                                                                                    
uherském trhu pak 12% (pojistné), popřípadě 13,6% (pojistná částka), tedy právě proto, že se rozhodla 
pojistit výrazně větší část klientů.  V roce 1907, kdy byla naopak poptávka v Čechách po krupobitním 
pojištění relativně malá (v předchozích třech letech byly krupobitní škody nízké), se pojišťovny, sídlící 
v českých zemích na celkovém předlitavském vybraném pojistném podílely 25,9%, pro celou monarchii 
pak činil jejich podíl 13,09%.  V roce 1913 se pojišťovny sídlící v Čechách podílely 23,86% na 
předlitavském pojistném a asi 18,3% na celkové pojistné částce v Předlitavsku. Na pojistné částce v celé 
monarchii se podílely 6,7%. Autorovy výpočty podle údajů v tabulce č. 1 a č. 6 a Die privaten 
Versicherungsunternehmungen 1898, 1903, 1907 a 1913. 
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klientů u českých pojišťoven se nezměnil.
363

 Rozhodující roli přitom hrála skutečnost, že 

se vzájemné pojišťovny v průběhu po přelomu století připojily k cenovému kartelu 

pojišťoven akciových, což snížilo jejich přitažlivost pro nové klienty.  

Rostoucí nebo klesající podíl pojišťoven na trhu vypovídal jak o strategiích, které 

sledovali provozovatelé zemědělských podniků, tak o strategiích managementů pojišťoven. 

České vzájemné pojišťovny si udržely svou stálou klientelu, která představovala 40 až 50 

tisíc zemědělců v českých zemích, nesnažily se ji však ani v době, kdy zemědělské 

podniky překonaly agrární krizi, dále rozšiřovat. Počet jejich klientů stagnoval, zatímco 

pojišťovny akciové, nabízející po kartelizaci větší jistotu
364

 za stejnou cenu, počet svých 

klientů zvyšovaly. Příčinou propadajícího se podílu pojišťoven, sídlících v Čechách, na 

celorakouském obchodu tak nebylo stahování se z pojistného trhu, ale především rychlý 

růst obchodu jejich konkurence.  

4.3.4 Hráči na trhu 

 

V roce 1898 přesáhla pouze u čtyř pojišťoven celková pojistná částka sumu 25 

milionů korun- Dvě z těchto společností byly akciové (Meridionale, Phönix), dvě 

vzájemné (První česká, krakovské Towarzystwo wzajemnych ubiezpeczeń). Ze srovnání 

obchodních výsledků pojišťoven (tabulka č. 25) vyplývá, že nejvyšší pojistná částka v 

Předlitavsku připadala roku 1898 na První českou vzájemnou, tedy vzájemnou pojišťovnu 

českého velkostatku, která byla zároveň pojišťovnou s druhým největším úhrnem přijatého 

pojistného.  

Rok před počátkem první světové války mají největší obchod akciové společnosti. 

Tři pojišťovny přijaly více, než jeden milion korun pojistného: vídeňská Phönix a terstská 

Meridionale a krakovská vzájemná pojišťovna. První česká pojišťovna vybrala na 

pojistném méně, než v roce 1898, v úhrnu 0,91 milionu zlatých, podobně, jako akciová 

Donau. 

Při pohledu na tabulku se může zdát zarážející absence dvou nejdůležitějších hráčů 

rakousko-uherského pojišťovacího trhu: Generali a Riunione. Tato nepřítomnost je 

výsledkem strategie, kterou obě společnosti v přístupu k krupobitnímu pojištění zvolily. 

                                                 
363

 Počet klientů akciových společností v Čechách v roce 1905 proti průměru let 1896-1900 zvýšil o 40%. 
Zatímco v letech 1896 až 1900 pojistily akciové společnosti v průměru ročně 8865 klientů, v roce 1905 se 
počet jejich klientů vyšplhal na 14 625.  Statistická příručka království Českého, Praha 1909, s. 397. 

364
 U vzájemných pojišťoven existovala možnost, že budou ztráty přeneseny na klienty ve formě doplatků či 
pouze částečné výplaty pojistného, přestože se pojišťovny těmto krokům snažily vyhýbat.  
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Obě založily dceřiné společnosti, které převzaly jejich pojišťovací obchod. B. Schneider 

jejich vznik interpretuje jako reakci těchto pojišťoven na vykazované ztráty, snahu 

distancovat se tohoto pojistného odvětví. Jméno nových akciových pojišťoven nemělo 

vyvolávat u klientů žádné asociace s mateřským ústavem. Tak roku 1889 zakládá Generali 

v Budapešti dceřinou Uherskou krupobitní a zajišťovací a.s. (Magyar jég- és 

viszontbisztositó reszvénytarsaság), která převzala obchod Generali v monarchii (nikdy 

však neměla tak velký pojistný kmen jako předchůdkyně).
365

 Generali si však ponechala na 

vlastní účet dále krupobitní pojišťování v Itálii.
366

 Roku 1893 zakládá Riunione pojišťovnu 

Meridionale, která převzala od mateřské společnosti celý pojistný kmen, vedla tedy 

zároveň rozsáhlý obchod za hranicemi mocnářství.
367

 

Tabulka 26: Podnikání pojišťoven v Předlitavsku (v milionech korun). 

Typ a jméno 
pojišťovny 

1898 1913 

Počet 
Pojistek 

Pojistná 
částka 

Pojistné v 
Předlitavsku 

Pojistné v 
Předlitavsku 

Pojistné 
celkem 

Index* 

Akciové pojišťovny 

Phönix 10728 51,3 1,03 1,66 2,18 240 

Meridionale 8674 41,2 0,89 1,32 5,77 161 

Donau 4550 12,13 0,25 0,60 0,9 230 

Wiener VG 3020 5,3 0,1 0,23 0,47 149 

Vzájemné pojišťovny 

První česká 24178 59,8 0,98 0,91 0,91 93 

Krakovská 4299 34,61 0,73 1,58 1,58 141 

Slavia 15431 22,26 0,34 0,48 0,48 150 

Rolnická 8634 11,99 0,22 0,33 0,33 216 

Moravsko-
Slezská 

2886 6,21 0,1 0,18 0,18 180 

Vídeňská 906 1,5 0,023 0,07 0,07 287 

Unio Catholica 237 0,3 0,005 nepodniká 

Štýrskohradecká nepodniká 0,03 0,03  

Větší místní pojistné spolky 

Plaňanská 2173 2,74 0,052 0,144 0,144 277 

Mostecká 1132 2,67 0,031 0,065 0,065 209 

Sloupská 652 0,95 0,022 0,015 0,015 68 

Zalitavské pojišťovny, podnikající v Předlitavsku 

Zalitavské poj. 14751 38,1 0,73 0,96 - 130 

celkem 102251 291 5,5 8,9 13,12 155 

* pojistné v Předlitavsku 1898 = 100 

Prameny: Sestaveno z Die privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen 

königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 131; Die privaten 

Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im Jahre 1913, 

Wien 1917, s. 74-79. 

 

                                                 
365

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 809. 
366

 Ibidem, s. 826. 
367

 Ibidem, s. 809.  
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Klientelu krupobitního pojištění představovali z jedné strany samotní zemědělští 

producenti, zároveň také bylo důležité také pro ty, jejichž příjem souvisí s výnosem 

zemědělské produkce (hypoteční banky apod.). Obecně platilo, že k nim pojišťovny 

přistupovaly podle výše jejich ekonomického a symbolického kapitálu. Velkostatkáři a 

urozená klientela byla ze strany pojišťoven zvýhodňována jak při vyměřování výše 

pojistného, tak při náhradách škod. „Baron dostane dvojnásobek, hrabě trojnásobek a 

kníže tolik, o kolik si správa jeho statku řekne.“
368

 Naopak klienti, pojištění na menší 

pojistnou částku byli často znevýhodněni, například diskriminujícími články stanov 

pojišťoven.
369

 

V mnoha pracích je krupobitní pojištění charakterizováno jako ztrátové, nebo 

přinejmenším jako velmi problematické. Toto hodnocení potvrzuje i statistika krupobitního 

podnikání v Rakousku-Uhersku. Ukazuje se, že ve čtyřech z šesti pětiletých období 

zaznamenaly v součtu pojišťovny ztrátu. Za tři desetiletí mezi roky 1878 a 1911 utrpěly 

pojišťovny celkovou ztrátu 21,5 milionu K. 

Tabulka 27: Průběh krupobitního pojišťování v Rakousku-Uhersku (roční průměry v tisících K).  

Rok 
Pojistná 
částka 

Brutto 
pojistné 

Netto pojistné 
Náhrady škod 

na vlastní 
vrub 

Výsledky 

1881-1885 - 21 002 14 580 12 082 - 415 

1886-1890 824 282 19 509 15 381 13 782 - 1 710 

1891-1895 641 505 14 075 12 110 9 303 + 171 

1896-1900 736 821 17 082 12 160 10 237 - 841 

1901-1905 696 485 18 507 11 761 8 490 + 638 

1906-1910 877 496 25 275 16 146 12 870 - 1 552 
Prameny:  Václav PEČA, Krupobitní pojištění, in: OOS II, s. 308. 

4.4 Životní pojištění 

4.4.1 Životní pojišťovny v Předlitavsku a Zalitavsku 

Podíl životního pojištění na celkovém objemu všemi rakousko-uherskými 

pojišťovnami přijatého pojistného ve všech provozovaných pojistných odvětvích vzrostl ze 

čtvrtiny v roce 1887 na 38,27% rok před počátkem první světové války.
370

  

Roku 1880 působilo v Rakousku-Uhersku celkem 35 pojišťoven, domácích i 

zahraničních, provozujících životní pojištění. Zahraničních pojišťoven, zastoupených 

                                                 
368

 Assecuranz-Jahrbuch, Wien 1884, s. 299. Cit. v W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 828. 
369

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 828. 
370

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 516. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

126 

 

v monarchii, bylo dvanáct, ostatní pojišťovny patřily mezi domácí podniky. Životní 

pojištění na konci devadesátých let nabízela asi polovina domácích společností.  

Počet zahraničních pojišťoven, podnikajících v Rakousko-Uhersku, poté co byly na 

trh připuštěny zákonem z 29. března 1873, rychle narůstal, především v sedmdesátých a 

osmdesátých letech. V roce 1880 jich v monarchii působilo třináct, o deset let později dvě 

desítky. V roce 1900 v monarchii působilo 24 pojišťoven, převážně ve formě akciové 

společnosti. V prvních letech po přelomu století se však počet zahraničních pojišťoven 

snížil o čtyři a nadále - asi od roku 1905 - do rozpadu monarchie, stagnoval.
371

 

Příchod nových pojišťoven na rakousko-uherský trh, především kapitálově silných 

amerických podniků, přinesl daleko silnější konkurenci domácím společnostem. 

Následkem toho poklesla ochota domácího kapitálu k zakladatelské činnosti. 

V osmdesátých letech tak počet domácích životních pojišťoven stagnoval: do roku 1890 se 

jejich počet zvýšil pouze o jednu. Když však odezněly dopady hospodářské krize a na trhu 

monarchie začala v posledních letech devatenáctého století výrazněji růst poptávka po 

životním pojištění, zakladatelská aktivita opět začala s nebývalou silou. V následujících 

dvou desetiletích se počet pojišťoven začal navyšovat se stále rostoucí dynamikou: do 

konce devadesátých let vystoupal na 31, na prahu první světové války sídlilo v Rakousku-

Uhersku již 45 domácích životních pojišťoven. Životní pojištění tehdy provozovalo 43% 

všech domácích pojišťoven. 

Síť životních pojišťoven se v obou částech monarchie lišila. V Předlitavsku byla na 

přelomu století již vybudována, doplňovaly ji pouze menší pojišťovny, obsluhující 

regionálně nebo sociálně vymezené klientely. Předlitavský trh charakterizoval 

nadpoloviční podíl domácích společností, mezi nimiž byla větší část postavena na principu 

vzájemnosti. Větší část z desítky rakousko-uherských životních pojišťoven, založených 

během let 1900 až 1913, vznikla v Zalitavsku. Pro tento region bylo typické dominantní 

postavení předlitavských a zahraničních pojišťoven, přičemž vzájemné pojišťovny v tomto 

regionu nehrály významnější roli. 

V Předlitavsku působilo na konci devatenáctého století, konkrétně roku 1898, 45 

životních pojišťoven. Devatenáct zahraničních pojišťoven mělo na trhu – podle celkové 

pojistné částky
372

 - podíl asi 30%. Nejpočetněji zastoupeny mezi nimi byly německé 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 513. 
372

 V následujícím textu bude jako ukazatel využívána především pojistná částka a počet pojistek, nikoliv 
pojistné, které není v rakouské statistice uváděno tak, aby umožňovalo srovnání mezi jednotlivými lety a 
regiony. 
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pojišťovny (9), za nimi následovaly pojišťovny americké a anglické (celkem 6). Dvacet 

šest pojišťoven, sídlících v Předlitavsku, bylo zastoupeno 61%. Patnáct z nich sídlilo ve 

Vídni, čtyři v Praze, dva kapitálově silné smíšené pojišťovací ústavy v Terstu a dva 

v dalších městech Předlitavska (Liberec a Krakov). Mezi předlitavskými životními 

pojišťovnami početně převažovaly vzájemné ústavy, kterých zde v tomto roce působilo 

čtrnáct, nad devíti akciovými pojišťovnami. Slabší pozici na trhu měly tři zalitavské 

pojišťovny, které se v roce 1898 na celkové předlitavské pojistné částce podílely čtyřmi 

procenty.  

Do roku 1913 se počet pojišťoven, působících v Předlitavsku, navýšil v absolutních 

číslech pouze o čtyři. Vzhledem k tomu, že některé pojišťovny na předlitavském trhu 

přestaly působit, byl však počet nových hráčů o něco větší. Akciová životní pojišťovna, 

založená v Praze roku 1898, představovala první akciovou životní pojišťovnu, sídlící mimo 

tradiční centra pojišťovacího obchodu: Vídeň a Terst. Roku 1899 vznikla ve Vídni 

pojišťovna Atlas. Po roce 1900 vznikaly již pojišťovny výhradně mimo centrum 

monarchie: v Praze byly založeny dvě nové pojišťovny, po jedné pojišťovně vzniklo 

v Brně ve Lvově. Počet domácích akciových pojišťovacích ústavů vzrostl o jeden, 

vzájemných o dva. Domácí pojišťovny zároveň posílily svůj podíl na trhu na 69%. Na 

předlitavský trh rozšířily svou působnost dále dva další zalitavské pojišťovací ústavy. 

V Zalitavsku měly zdejší pojišťovny nižší podíl na vybraném pojistném, než 

pojišťovny sídlící v Předlitavsku či zahraničí. Roku 1898 v tomto regionu působilo 6 

zalitavských pojišťoven (111 244 pojistek - z toho 4109 v Chorvatsku a Slavonsku - na 

299,96 milionu korun) s podílem na trhu asi 35,4% a 24 pojišťoven, sídlících mimo 

Zalitavsko (154 719 pojistek - z toho 14 315 ve Slavonii - na 584,38 milionu korun).
373

 

V Zalitavsku je možné sledovat větší nárůst počtu pojišťoven na trhu. V roce 1907 zde 

vedle devíti zalitavských pojišťoven, jejichž pojistný kmen čítal 236 807 pojistných smluv 

celkem na 548,26 milionu korun (přičemž 11 078 z nich připadalo na území Chorvatska a 

Slavonska), podnikalo ještě 27 zahraničních a předlitavských pojišťoven, které měly ve 

                                                 
373

 Předchozí údaje se týkají kapitálového pojištění, penzijní pojištění bylo sice v Uhrách provozováno, ale s 
5820 smlouvami na 0,696 milionu korun nebylo významné. Magyar Statisztikai Évkönyv (Új Folyam VI.) 
1898., Budapest 1899, s. 255-256. To platí i pro Předlitavsko. Statistika uvádí, že celý pojistný kmen (tedy 
včetně pojistek mimo Předlitavsko) pojišťoven působících v Předlitavsku sestával roku 1898 z 10 711 
pojistek na 4,96 milionu korun. Za devět let se zvýšil na 25 958 pojistek na 16,91 milionu korun. Die 
privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im 
Jahre 1898, Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 
und Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, Wien 1901, s. 60-64.  
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svém portfoliu 208 952 pojistek (z nichž necelá desetina byla uzavřena v Chorvatsku a 

Slavonsku), znějících celkem na 841,999 milionu korun.
374

 

„V životním pojištění jsme v naší otčině velice pozadu“, poznamenal ve své příručce 

Základy pojišťovnictví manažer pražské pobočky Generali E. Horst. Ve srovnání s dalšími 

zeměmi byla totiž praxe životního pojišťování v Rakousku-Uhersku málo rozšířena. V 

habsburské monarchii obnášela pojistná částka v roce 1904 asi 3,3 miliardy korun.
375

 Roku 

1900 se Rakousko-Uhersko podílelo na celkovém objemu světového přijatého pojistného 

v tomto pojistném odvětví 4,25%, zatímco USA představovaly 52,83%, Anglie 20,15%, 

Německo 10,40% a Francie 4,44%.
376

 

4.4.2 Produkty  

Nejvýznamnějšími pojistnými produkty, které životní pojišťovny nabízely svým 

klientům, byla pojištění, označovaná v dobové terminologii jako kapitálová
377

, tedy 

pojištění na smrt, na dožití a pojištění smíšené.
378

 Tontiny postupem času ztratily na 

významu. Po roce 1905, kdy Slavia likvidovala svůj poslední spolek, pokračovala 

v provozování tontin v rakousko-uherské monarchii jediná společnost. Pensijní pojištění 

mělo až do konce monarchie rovněž zanedbatelný význam. Kapitálová pojištění existovala 

ve formě pojistek ve výši zpravidla nad tisíc zlatých, které se zaměřovaly především na 

klienty ze střední třídy (tzv. normální životní pojištění)
379

, tak i tzv. lidového pojištění
380

, 

tedy životních pojistek na relativně nízké částky (několik set zlatých), které měly sloužit 

k naspoření potřebné částky na důstojný pohřeb a jejichž primární klientela pocházela ze 

spodní vrstvy střední třídy a do jisté míry i třídy nižší. Předpokladem vzniku poptávky po 

lidovém pojištění byl vzrůst životní úrovně a změny mentality dělníků – mezi nimi 

především těch kvalifikovaných - kteří představovali jádro klientely tohoto pojistného 

produktu. Rozvíjet se začalo lidové pojištění až v devadesátých letech, kdy ho začalo 

                                                 
374

 Magyar Statisztikai Évkönyv (Új Folyam XV.), Budapest 1908., s. 296. Počet pensijních pojištění se snížil na 
1378 smluv, které zněly celkem na 1,25 milionu korun. 

375
 E. HORST, Základy, s. 255. 

376
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 514. 

377
 Tedy pojištění na smrt, smíšená a na dožití. V některých případech do nich byla započítávána i pojištění 
lidová (opět ve třech základních formách). V současném úzu se používá tohoto pojmu pouze k označení 
smíšeného pojištění. Srv. E. DUCHÁČKOVÁ, Principy, s. 118. 

378
 Tedy pojištění, při kterém je klientovi vyplacena pojistná částka v případě smrt i dožití. 

379
 Jedná se o dobový terminus technicus. Pojistky se podle dobové teorie dělily na normální, anormální 
(zvýšené riziko smrti následkem vysokého věku nebo tělesného postižení) a lidové (zaměřující především 
na dělnictvo). Vzhledem k neexistenci současného ekvivalentu používám dobový termín, distancuji se 
však od jeho obsahu (jeho označením za takzvané). 

380
 Volksversicherung. 
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provozovat pět domácích i zahraničních společností: Allianz, Victoria, Universale 

(založená Generali a Riunione), Globus a Dolnorakouská.
381

  Na konci devadesátých let 

19. století převažovali mezi novými klienty pojišťoven, provozujících lidové pojištění, 

nezávislí řemeslníci, zaměstnanci v průmyslu a řemesle a ženy v domácnosti. V roce 1907 

tvoří jádro nově získané klientely těchto pojišťoven (přes sto tisíc pojistek) jednoznačně 

zaměstnanci v průmyslu a řemesle. 

Na trhu působily specializované pojišťovny, zaměřující se na lidové pojištění, 

nebyly však jediné, neboť tento, nebo velmi podobný pojistný produkt, nabízely i další 

pojišťovny, mezi nimi i vzájemné pojistné ústavy, jako Slavia.
382

  

Lidové pojištění jako produkt mělo svá specifika. Do jisté výše pojistné částky 

nebyla požadována lékařská prohlídka zájemců, zároveň však ve stanovách lidových 

pojišťoven byla zakotvena takzvaná karenční doba, podle níž vyplatí pojišťovna celou 

pojistnou částku až po smluvně určené době, trvající zpravidla dva roky. V prvním roce po 

uzavření pojistky není pojišťovna – až na výjimky – zavázána platit nic, během druhého 

roku pouze polovinu pojistné částky. Na rozdíl od tzv. normálního pojištění nemohla 

pojišťovna v případě lidových pojištění klienta žalovat za nesplácení pojistného. Na druhé 

straně však mohla být pojišťovnou vyloučena možnost odkupu pojistky.
383

 Pojistné se 

vybíralo v krátkých časových intervalech, až týdně, přičemž musely pojišťovny 

zaměstnávat nejen agenty, ale také výběrčí. Výsledkem byly vysoké správní náklady 

pojišťoven. Protože platby pomocí poštovní spořitelny se neosvědčily, neplatili v lidovém 

pojištění klienti pojistné samostatně, ale výběr pojistného zajišťovali výběrčí. Tento 

způsob výběru pojistného se setkával s problémy. Následkem migrace dělníků a vývoje 

hospodářského cyklu docházelo často k přerušení plateb pojistného. Počet nově 

uzavřených pojistných smluv na počátku 20. století stěží vyvážil počet zrušených pojistek: 

poměr nových a zrušených pojistek byl na počátku století 10:9.
384

 V dalších letech se 

pravděpodobně začala situace zlepšovat. Přesto byl odpad klientely značný: za sedm let 

svého podnikání ztratila jedna společnost 76,36 všech během této doby předepsaných 

                                                 
381

 Srov. odhad J. Machačové a J. Matějčka, kteří kladou přechod životní úrovně továrních dělníků ze stadia 
uspokojování základních biologických potřeb do stadia materiálního vzestupu za polovinu 70. let. Právě 
až po tomto přechodu měly v této profesní skupině vznikat nové návyky (mezi něž je možné zařadit i 
ukládání části úspor do tzv. lidového pojištění). J. MACHAČOVÁ – J. MATĚJČEK, Nástin sociálního vývoje, 
s. 196 a 205. 

382
 Zde je třeba upřesnit, že Slavia nabízela po jistou dobu pojištění drobných kapitálů, které je do jisté míry 
rovněž možné považovat za variantu lidového pojištění. 

383
 K[arel] Sv[oboda], „Životní pojištění“, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 1775. 

384
 E. HORST, Základy, s. 259. 
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pojistek.
385

 Navíc byla úmrtnost klientů vzhledem k jejich životním podmínkám daleko 

vyšší.
386

 Specifický vztah mělo lidové pojištění k pojištění sociálnímu, které pro něj 

představovalo na jedné straně konkurenci, na druhé strany příslušníkům nižší třídy a 

spodní vrstvy třídy střední ukazovalo možnosti využití pojišťovací techniky a tak ji 

propagovalo. Všechny tyto faktory přispěly k tomu, že lidové pojištění přineslo na počátku 

pojišťovnám neuspokojivé výsledky.
387

 Dolnorakouská a Globus se z lidového pojišťování 

musely stáhnout. 

Soukromé pensijní pojištění mělo ve srovnání s ostatními pojistnými produkty 

zanedbatelný význam. Klienty od něj odrazovala vysoká daň z příjmu, která na něj byla 

uvalena. Další příčinu představovaly klesající úroková míra a rostoucí naděje dožití, které 

pensijní pojištění činily pro pojišťovny neatraktivním. Málo lákavé bylo i pro zástupce 

pojišťoven, neboť jim ve srovnání s jinými pojistnými produkty slibovalo nižší provizi. 

Rozhodující faktorem byly však relativně nízké příjmy obyvatelstva. Pouze dvě pojišťovny 

provozovaly pensijní pojištění s jistým úspěchem: „Beamtenverein“, který našel svou 

klientelu mezi úředníky a po vydání nového zákona o pensích úřednictva na přelomu 

století musel podstatně omezit obchody, a „Janus“, který profitoval z úzkých vazeb 

k Pensijnímu spolku zaměstnanců obchodu a průmyslu.
388

  K jistému nárůstu obchodů 

v pensijním pojištění došlo poté po roce 1905. Vybrané pojistné, které roku 1900 obnášelo 

5 milionů korun, vyrostlo na 15,5 milionu v roce 1913.
389

 Nezměnila se však zásadně 

skutečnost, že pensijní pojištění bylo marginálním produktem.
390

  

Tabulka 28: Životní pojišťovny, podnikající v Předlitavsku. 

Typ 
pojišťovny 

1898 1913 Sídlo 
domácích 
pojišťoven 

1898 1913 Sídlo 
zahraničních 
pojišťoven 

1898 1913 

Počet Podíl* Počet Podíl* 

domácí 24 61,3% 26 69% Vídeň 15 14 německé 9 9 

z toho 
akciové 

9 33,5% 10 36% Praha 4 6 americké 4 4 

z toho 
vzájemné 

14 27,8% 16 33% Terst 2 2 anglické 2 2 

zalitavské 3 4,1% 5 
31% 

Liberec 1 1 francouzské 2 1 

zahraniční 19 30,1% 18† Brno 1 1 belgické 1 1 

celkem 45 100% 49 100% Další 1 2 nizozemské 1 1 

* Na celkové pojistné částce. † Z toho tři v likvidaci. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 14-15.; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 13. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 334. 
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 E. HORST, Základy, s. 259. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 334. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 337. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 525. 
390

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 337. 
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Základem pojistně-technických výpočtů životních pojišťoven jsou data o úmrtnosti 

klientely. „Pro bližší, přesnější a často jedině správné ocenění úmrtnosti jest zapotřebí 

čísel úmrtnosti, která se vztahují nejen na určité období a soubor jedinců pozorovaných, 

nýbrž jsou závislá i také na jejich stáří a dle toho není úmrtnost vyjádřena pouze jediným 

číslem, nýbrž celou řadou čísel – úmrtnostní tabulkou.“
391

 Tyto úmrtnostní tabulky nebyly 

sestavovány v monarchii, ale po dlouhou dobu představovaly předmět kulturního transferu. 

Předlitavské pojišťovny totiž až do počátku dvacátého století nepracovaly na základě 

vlastních statistických podkladů. S jedinou výjimkou používaly jako základ svých pojistně-

technických kalkulací zahraniční úmrtnostní tabulky, především statistiku anglických 

pojišťoven. Tu užívaly i životní pojišťovny z českých zemí: Slavia, Praha a Concordia.
392

 

Koncem ledna 1914 jednalo ředitelství Slavie nad zprávou o úpravě jejích úmrtnostních 

tabulek. Tabulka 17 anglických pojišťoven, kterou používala pojišťovna do té doby, byla 

postavena na statistickém měření, prováděném od poloviny 18. století do roku 1838, a 

nerozlišovala úmrtnost žen a mužů. Pro pojišťování dětí používala Slavia naopak statistiku 

saskou. Podle pojistného matematika doc. Jana Beneše mělo nyní, vzhledem k tomu, že 

nebylo možné nové tabulky „vystavět pouze na české statistice“, dojít k přechodu ke 

statistice všech rakouských pojišťoven, sestavené po přelomu století, která však přiblíží 

odhadovanou úmrtnost úmrtnosti skutečné a přinese tak nutnost přísného výběru rizik.
393

 

Tabulka 29: Pojišťovny a pojistně-technický základ jejich fungování. 

Statistické podklady 
(úmrtnostní tabulky) 

V roce 1898 Pojišťovny založené před rokem 1880 

Domácí 
pojišťovny 

Zahraniční 
pojišťovny 

 1898 1913 

Anglické 11 10 
domácí 12 11 

Německé 6 6 

Rakouské 1  zalitavské 2 2 

Americké  3 
zahraniční 10 9 

Francouzské 1 2 

Jiné 5 celkem 24 22 

 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 11-16. Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 17. 
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 Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 1584. 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 6. 
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 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 30. ledna 1914. 
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Při sestavování nových úmrtnostních tabulek mohli jejich autoři vyjít v některých 

případech ze sčítání lidu. Takto získaná data však v Rakousku-Uhersku nebyla zcela 

spolehlivá vzhledem k tomu, že obyvatelé zaostalých regionů střední Evropy leckdy 

neznali rok svého narození, což mělo za následek „hromadění jak ve stářích dělitelných 

pěti […], tak ve stářích odpovídajících takovému roku narození, ve kterém se staly 

události, které slouží jako mezník lidového datování (rok 1848).“
394

 Data by tedy bylo 

nutné před použitím upravit. Další možností bylo sestavovat úmrtnostní tabulky na bázi 

(spojené) statistiky jednotlivých pojišťoven. Pro tuto možnost se rozhodly pojišťovny, 

spojené v zájmové organizaci Svaz rakouských pojišťoven.
395

  Na základě statistiky z let 

1876-1900, kterou poskytlo 28 členských pojišťoven (včetně Slavie a Prahy)
396

 byla v roce 

1908 vydána rakouská úmrtnostní tabulka.
397

 

Na předlitavském trhu podnikalo velké množství „zavedených“ firem. Přes dvacet 

pojišťoven (tedy necelá polovina) bylo založeno (nebo vstoupilo na předlitavský trh) před 

rokem 1880, tedy před vydáním prvního tzv. asekuračního regulativu
398

, který značně 

zpřísňoval státní dohled nad pojišťovnami.
399

 

Poslední léta devatenáctého století a první desetiletí století dvacátého byly ve 

znamení hospodářského růstu a tedy i rozvoje pojišťovnictví. Počet platných životních 

pojistek v Předlitavsku vzrostl z 655 tisíc v roce 1898 na 1,759.528 platných pojistných 

smluv v roce 1913, tedy asi trojnásobně. V časově nejbližších sčítání lidu v regionu bylo 

v roce 1900, napočítáno 26,150.708 obyvatel
400

, o deset let později se počet obyvatel 

zvýšil na 28,571.934.
401

 Z těchto údajů vyplývá, že roku 1898 mělo životní pojistku – tzv. 

normální nebo lidovou - pouze 2,5% obyvatel. Na prahu první světové války mělo 

uzavřenou normální nebo lidovou životní pojistku 6,1% předlitavské populace, přičemž 

normální životní pojistku vlastnila pouze 3,5% obyvatel. Reálný význam životního 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 6. 

395
 Rozhodnutí sestavit tabulku padlo v roce 1903. Prací bylo pověřeno osmičlené Aktions-comité der 
Lebensversicherungsgesselschaften v rámci Rakouského svazu pojišťoven. PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 
7. února 1903. 
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400
 „Rakousko (statistika:obyvatelstvo)“, in: Ottův slovník naučný, s. 91. 
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pojištění byl však větší, vzhledem k tomu, že životní pojistku neuzavírali zpravidla všichni 

členové rodiny: životní pojišťování dětí a žen bylo (s výjimkou produktů jako 

Tabulka 30: Podnikání životních pojišťoven na předlitavském trhu (Kapitálová pojištění včetně 

lidového pojištění, bez pensijního; v milionech K.).  

Rok Počet 
smluv 

Celková 
pojistná 
částka 

 

Z toho normální  
životní pojištění 

Z toho lidové 
pojištění 

Podíl 
lidového 

na celkové 
poj. částce 

pojistky poj. 
částka 

pojistky poj. 
částka 

1898 655 536 1 583,0 442 622 1 526 212 914 57 3,63 % 

1903 913 846 2 216,4 626 537 2 141 287 309 75 3,38 % 

1908 1 332 361 2 974,0 819 114 2 841 513 247 133 4,47 % 

1913 1 759 528 3 935,0 1 022 738 3 715 736 790 220 5,59 % 

Index* 268 249 231 244 346 383 154 
* 1898=100 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 20, 24; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 26-27, 30; Die privaten 

Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 

1908, Wien 1911, s. 9, 17; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe 

vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 11, 19. 

 

pojištění věna) méně časté. Dále je nutné počítat se značnými regionálními 

diferencemi. Nepochybné nicméně je, že až do počátku první světové války představovalo 

tzv. normální životní pojištění pro většinu obyvatel Předlitavska luxusní produkt, který 

zůstal až do posledních let před začátkem války pro značnou část populace nedostupný.
402

 

Roku 1913 vystoupila celková pojistná částka ve sledovaném regionu na 250% své 

hodnoty z roku 1898, konkrétně na 3 miliardy 935 milionů korun. Znamená to, že počet 

pojistek rostl rychleji než celková pojistná částka, což je následkem rychlého rozvoje 

lidových pojištění. Zatímco v roce 1898 bylo v platnosti asi 213 tisíc lidových pojistek, 

v roce 1913 se jejich počet přehoupl přes hranici sedmi set tisíc, vzrostl tedy na 346% 

původního počtu. Pojistná suma se téměř zčtyřnásobila, z 57,4 milionů na 220 milionů 

korun. Přes tento rychlý růst se lidové pojištění podílelo na trhu pouze malým zlomkem 

(5,59%). 

Růst předlitavského životního kmene pojišťoven, které statistika označuje jako 

domácí, tedy podniků, sídlících v předlitavské části monarchie, byl rychlejší, než růst 

celkové pojistné částky všech v Předlitavsku podnikajících pojišťoven. Podíl 

předlitavských pojišťoven se tedy zvyšoval. Počet pojistek z tohoto regionu v portfoliu 

pojišťoven, sídlících v Předlitavsku, narostl z 535 tisíc (roku 1898) na 1 496 579 tisíc 

v roce před počátkem první světové války. Pro pojišťovny to znamenalo nárůst podílu na 

                                                 
402
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trhu z 81% na 85%, přičemž jejich podíl na normálních i lidových pojistkách byl 

vyrovnaný: domácí pojišťovny měly ve svém portfoliu 80,4% z celkového počtu 

normálních pojistek a 84% lidových pojistek. 

Tabulka 31: Kapitálová pojištění: Podnikání předlitavských životních pojišťoven na předlitavském 

trhu (včetně lidového pojištění, bez pensijních pojištění). 

Rok 

Počet poj. 
smluv 

domácích 
pojišťoven 

Pojistná 
částka 

domácích 
pojišťoven 
(miliony K) 

Z toho domácí  
normální 

Z toho domácí  
lidové 

Podíl 
lidového 

Pojistky 
Pojistná 
částka 

Počet 
pojistek 

Výše 
pojistné 
částky 

1898 535 474 1021 355 714 976,25 179 760 44,75 4,38% 

1903 748 481 1471 509 850 1412,67 238 631 58,33 3,97% 

1908 1 125 796 2058,4 673 788 1950,1 452 008 108,3 5,26% 

1913 1 496 579 2708,14 828 875 2513,92 667 704 194,22 7,17% 

Index* 279 265 233 258 371 434 164 
* 1898=100. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 20, 24; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1903, Wien 1905, s. 26-27, 30; Die privaten 

Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 

1908, Wien 1911, s. 9, 17; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe 

vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 11, 19. 

 

Zahraniční pojišťovny pojišťovaly v Předlitavsku exkluzivní klientelu. Přestože 

spravovaly pouze 56 tisíc pojistek, podílely se jejich pojistky ke konci roku 1898 celými 

36,03% na celkové předlitavské pojistné částce normálních pojistek. Do roku 1913 se tento 

podíl se snížil pouze nepatrně: na 32,33%. Na poli lidového pojištění měly zahraniční 

pojišťovací ústavy slabší pozici. Jejich počáteční podíl (22%) se snížil do roku 1913 na 

11,7% celkové pojistné částky. 

Tabulka 32: Pojištění (domácí kapitálová, včetně lidových, bez odečtu zajištění) v Předlitavsku na 

konci roku 1898 (v milionech K). 

Typ pojišťovny Počet pojistek Pojistná částka 

Akciové – tzv. normální životní pojištění 142 836 544,6 

Akciové - lidová pojištění 179 360 44,75 

Vzájemné 212 878 431,7 

Zalitavské 27 549 64,3 

Zahraniční - tzv. normální životní pojištění 56 117 455,5 

Zahraniční - lidová pojištění 33 154 12,6 

Celkem 651 894 1553,5 
Prameny: Vlastní výpočet na základě Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im 1898, Wien 1901, s. 15; s. 43. 
Na pojistném trhu působilo z hlediska právní formy podnikání více typů 

pojišťoven. Kategorie domácí pojišťovny zahrnovala akciové i vzájemné podniky. Jednalo 

se zpravidla o pojišťovny soukromé, několik podniků bylo však i veřejnoprávních.  
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Lokální pojišťovací spolky na rozdíl od živelních pojistných odvětví životní pojištění 

neprovozovaly. Jednotlivé typy pojišťoven se podstatně lišily svým sociálním zakotvením. 

Domácí akciové společnosti měly ve svém portfoliu v roce 1898 celkem 142 836 

normálních a 179 760 lidových pojistných smluv.  Na počtu všech pojistných smluv 

v Předlitavsku se tedy podílely 49,2%. Avšak vzhledem k tomu, že průměrná pojistná 

částka lidových pojistek dosahovala pouze několika stovek korun (roku 1898 konkrétně 

249 K) představovalo téměř dvě stě tisíc těchto smluv v jejich portfoliu v souhrnu pouze 

44,75 milionů korun pojistného kapitálu. V tzv. normálním životním pojištění byly 

pojistky uzavírány na značně vyšší sumy (v roce 1898 dosahovala výše průměrné pojistky 

3815 korun). Tyto pojistky, znějící celkem na 544,85 milionu rakouských korun, tak měly 

rozhodující podíl na celkové částce, která byla u životních akciových pojišťoven pojištěna 

(589,6 milionu korun, tedy asi 37,9% celkové pojistné částky v Předlitavsku roku 1898). 

Vzájemné pojišťovny na konci stejného roku vykazovaly 212 878 platných 

pojistných smluv, na souhrnu platných životních pojistek v Předlitavsku tak měly podíl 

32,4%, tedy o 17,1% méně, než domácí akciové pojišťovny. Pro interpretaci těchto dat je 

zásadní skutečnost, že vzájemné pojišťovny v této době ještě neprovozovaly lidové 

pojištění. Jednalo se tedy o pojistný kmen, složený pouze z normálních pojistek, na jejichž 

celkovém počtu v Předlitavsku se podílejí vzájemné pojišťovny celými 59,8%. Průměrná 

výše pojistky je však ve srovnání s předlitavskými akciovými společnostmi přibližně 

poloviční: 2028 korun. Celková pojistná částka všech pojistných smluv v pojistných 

kmenech předlitavských vzájemných pojišťoven tak dosahovala 431,7 milionů korun, tedy 

27,3% pojistné částky všech pojišťoven, podnikajících v Předlitavsku, což byl podíl ve 

srovnání s domácími akciovými pojišťovacími společnostmi asi o deset procent nižší. Vůči 

pojistné částce „domácích“ akciových společností stála v poměru 1:1,37. 

Zahraniční pojišťovny (vzájemné i akciové) měly ve svém životním kmeni roku 

1897 celkem 89 tisíc klientů, z nichž pouze 56 117 u nich mělo uzavřenou tzv. normální 

pojistku.  Klienti, kteří si sjednali u těchto společností pojistku, tak učinili v průměru na 

částku 8117 korun. Celková pojistná částka normálních pojistek tedy dosáhla výše 455,5 

milionů korun. Podíl zahraničních pojišťoven na předlitavském trhu (28,8%) tak byl vyšší, 

než podíl vzájemných pojišťoven. Zahraniční společnosti provozovaly na předlitavském 

trhu rovněž lidové pojištění. Jediná z nich, která se tomuto obchodu věnovala, vykázala 

33 154 pojistek v lidových pojištěních v celkové hodnotě 12,6 milionu korun. S 13,6% 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

136 

 

pojistek se tedy zahraniční společnosti podílejí na úhrnné pojistné částce v Předlitavsku 

29,6%. Zalitavské pojišťovny mají na předlitavském trhu spíše marginální význam. 

Na základě uvedených rozdílů ve výši pojistné částky je tedy patrné, že se 

jednotlivé typy
403

 pojišťoven v závislosti na své kapitálové síle zaměřovaly na odlišnou 

klientelu. Akciové společnosti se ve své obchodní strategii obracely jak na spodní vrstvu 

střední třídy, popřípadě na třídu nižší (produktem přitom bylo tzv. lidové životní pojištění) 

tak na horní vrstvu střední třídy a na třídu vyšší (s tzv. normálním pojištěním). Skutečně 

exkluzivní klientelu pro sebe získaly zahraniční společnosti. Vzájemné pojišťovny k sobě 

naopak přitáhly zpravidla příslušníky střední třídy. 

Zaměření se na určitý typ klientely našlo svůj odraz i v metodách činnosti získatelů, 

což ilustruje i vzpomínka jednoho z agentů českých pojišťoven: „Taková pojišťovna 

zahraniční vyslala svého inspektora do určitého místa za tím účelem, aby tento navázal 

styky s osobami finančně dobře situovanými. Styky tyto byly povětšině rázu společenského 

a trvaly měsíc i déle. Během této doby dostávalo se těmto reprezentantům diet a zvláštních 

přídavků. Z kruhu osob vyhlédnutých podařilo se obyčejně jednu, někdy i více osob pro 

myšlenku pojišťovací získati. Že to byly obyčejně pojistky, znějící na větší obnosy, je na bíle 

dni. Tito pánové s úsměškem sledovali činnost svých kolegů, zaměstnaných u českých 

ústavů, a neopominuli je při každé příležitosti komentovati. Úředníci a jednatelé domácích 

ústavů, tedy povětšině finančně slabých, vraceli se z akvizičních cest utrmácení s výsledky, 

které obvykle neodpovídaly námaze, zatímco tito pánové uzávěrem jedné nebo dvou 

přihlášek za celou dobu svého pobytu v tom kterém místě, dosahovali příjmu daleko 

většího, aniž by se potřebovali fyzicky zvláště exponovati.“
404

   

Životní pojistka zároveň představovala statusový symbol. Volba poskytovatele 

pojistné ochrany v životním pojištění ještě silněji než v ostatních pojistných odvětvích 

odrážela objem ekonomického a kulturního kapitálu klienta, i jejich strukturu. Již samo 

rozhodnutí pro životní pojištění vyžadovalo od klienta schopnost představit si fungování a 

výhody. Předpokladem podobně abstraktní úvahy bylo vlastnictví relativně velkého 

objemu kulturního kapitálu, nashromážděného vzděláním či zkušeností. Při volbě 

konkrétní pojišťovny rozhodovalo vedle objemu ekonomického kapitálu také ztotožnění se 

klienta s určitým modem solidarity, popřípadě příslibem jistoty. Vlastnictví životní 

pojistky tak odráželo pozici klienta v sociálním poli. 

                                                 
403

 Tedy v rakouské statistice vymezené skupiny pojišťoven, určené jejich právní formou (akciová společnost, 
družstvo) ze strany jedné a teritoriální příslušností. (předlitavské, zalitavské, zahraniční) ze strany druhé. 
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4.4.3 Obchod předlitavských pojišťoven 

4.4.3.1 Podnikání v Předlitavsku 

 

Mezi lety 1898 až 1913 došlo k rychlému rozšíření životního pojišťování. Na území 

Předlitavska se obchod pojišťoven téměř ztrojnásobil: počet pojistných smluv se zvýšil 2,7 

krát, konkrétně z 655 536 na 1 759 528, pojistná částka narostla 2,8 krát. V absolutních 

číslech to znamenalo nárůst celkové pojistné částky z 1,58 miliardy na 3,94 miliardy 

rakouských korun. 

Výrazný je v tomto období rozvoj lidového pojišťování, které rostlo dvojnásobnou 

rychlostí, než tzv. normální životní pojištění. Zatím co v druhém zmíněném případě se 

pojistná částka znásobila 2,4 krát, v lidovém pojištění vzrostla  více než čtyřnásobně. Růst 

byl obzvláště rychlý na konci 90. let, tedy necelé desetiletí poté, co byl tento pojistný 

produkt uveden na trh monarchie. 

Tabulka 33: Počet a struktura pojistek (bez lidových pojištění) v Předlitavsku 1908-1913. 

Rok 

Počet pojistek 

akciové vzájemné 
 

Zalitav-
ské 

Zahraniční 

 
celkem celkem 

Z toho 
tzv. 

normální 

Podíl 
na celku 

celkem 
Z toho tzv. 
normální 

Podíl 
na celku 

celkem 
Z toho tzv. 
normální 

1908 646 672 244 097 48,54% 479 124 429 691 35,96% 48 532 158 033 96 794 1332361 

1909 678 744 252 972 48,13% 515 268 456 995 36,53% 51 987 164 370 102 350 1410369 

1910 719 911 258 020 48,02% 551 278 484 305 36,77% 55 533 172 501 108 464 1499223 

1911 766 387 276 052 48,09% 586 346 511 349 36,79% 59 818 181 060 115 398 1593611 

1912 805 358 281 782 48,13% 616 576 541 579 36,85% 63 544 187 910 122 163 1673388 

1913 851 249 286 560 48,38% 645 330 542 315 36,68% 65 418 197 531 128 445 1759528 

Index* 132 117 117 135 126 126 135 125 133 133 

* 1898=100, 1913=X. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern, 1908-1913, passim. 

V devadesátých letech 19. století začaly lidové pojištění na předlitavském trhu 

provozovat tři pojišťovny, z toho dvě domácí a jedna zahraniční: „Allianz“ vstoupila na trh 

v roce 1890, německá „Victoria“ v roce 1891 a pojišťovna „Universale“ byla založena 

roku 1896. Těmto pojišťovnám se podařilo především v době konjunktury na konci 

desetiletí rychle získat rozsáhlou klientelu, která byla předpokladem úspěšného 

provozování tohoto pojištění. V roce 1897 měly dvě předlitavské pojišťovny ve svém 

portfoliu 84 107 pojistek, následující rok jejich počet narostl na 179 760. „Victoria“ roku 

1898 v Předlitavsku pojišťovala 33 154 klientů. Následně vstoupily do tohoto pojistného 

odvětví i vzájemné pojišťovny.  
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Počet lidových životních pojistek v několika bezprostředně následujících letech, 

poznamenaných hospodářskou krizí let 1900-1903, stagnoval. Roku 1902 se skládal lidový 

životní kmen akciových pojišťoven ze 193 tisíc pojistek, zatímco vzájemné pojišťovny 

pojišťovaly asi 9 300 klientů.
405

 S opětným nástupem konjunktury přišlo období rychlého 

růstu počtu klientů. Do roku 1913 se totiž počet pojistek navýšil více než trojnásobně – na 

736 790, z čehož asi sto tisíc pojistek připadalo na vzájemné pojišťovny. Analogicky 

vzrostla i pojistná částka, z 57,4 milionů na 220 milionů. Znamenalo to nárůst podílu 

lidových pojištění na celkovém počtu pojistek, z 27,3% na 32%, přestože podíl na celkové 

pojistné částce se relativně snížil. Z 7,6% klesl na 3,4% (v případě akciových) a 1,55% (u 

vzájemných pojišťoven). 

Tabulka 34: Lidové pojišťovny, působící v Předlitavsku: počet pojišťoven, výše pojistné částky (v 

milionech K) a růst jejich klientely. 

Typ pojišťovny Počet pojišťoven Počet pojistek Pojistná částka  

1898 1913 1898 1913 1898 1913 

domácí akciové 2 2 179760 564689 44,75 132,6 

domácí vzájemné 0 6 0 103015 0 61,6 

Zahraniční 1 1 33154 69086 12,63 25,8 

Celkem 3 8 212914 736790 57,38 220 

* Z toho 5897 pensijních. 

† Z toho 3443 pensijních. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 15; Die privaten 

Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im 

Jahre 1913, Wien 1917, s. 13. 

 

Akciové společnosti si – vzhledem ke své kapitálové síle a územnímu rozsahu 

svého podnikání - na poli lidového pojištění podržely rozhodující pozici. Přes velkou 

dynamiku růstu lidových pojištění je však ze srovnání počtu pojistek s podílem hlavní 

cílové klientely lidového pojištění, dělnictva, na počtu obyvatel Předlitavska jasné, že 

drtivá většina dělníků (především nekvalifikovaných) a obecně příslušníků nižší třídy 

zůstávala nepojištěna. 

V případě normálního životního pojištění se počet pojistných smluv i výše pojistné 

částky přibližně zdvojnásobily.  Ze 442 622 vzrostl počet pojistek na 1 022 738, přičemž se 

suma, na kterou zněly, zvýšila z 1,53 miliard korun na 3,72 miliard. 

Naopak relativně málo se proměnily podíly jednotlivých typů pojišťoven na 

předlitavském trhu (v tzv. normálních i lidových pojištěních). V roce 1898 byly domácí 

pojišťovny zastoupeny 81,7% pojistných smluv a na úhrnné pojistné částce se podílely 

61,3%. Do roku 1913 tato čísla vzrostla na 85%, respektive 69%. Stejně tak byl velmi 
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stabilní i podíl vzájemných a akciových společností na pojistné částce. První se v roce 

1898 na celkové pojistné částce podílely 28,8% a do roku 1913 se zvýšil jejich podíl na 

32,96%. Na jejich pojistný kmen přitom připadalo 37% všech předlitavských pojistek. U 

akciových společností měli klienti v roce 1913 uzavřené pojistky, představující celých 

48,8% celkové pojištěné hodnoty v Předlitavsku. 

Pokud však podrobíme analýze vývoj pouze normálních pojistek, získáme odlišný 

obraz. V roce 1898 byl počet pojistek - a tedy počet klientů - u vzájemných pojišťoven 1,5 

krát větší, než u akciových pojišťoven. Počet klientů vzájemných pojišťoven rostl rychleji, 

než u pojišťoven akciových. Roku 1913 sestával kmen normálních životních pojištění u 

vzájemných pojišťoven z 542 315 pojistek, byl tedy téměř dvojnásobný ve srovnání 

s kmenem akciových pojišťoven, které spravovaly pouze 286 560 pojistek.  Na tyto 

pojistky připadalo 1,26 miliardy, respektive v případě akciových pojišťoven 1,28 miliardy 

korun. 

Tabulka 35: Pojistná částka v Předlitavsku: vývoj 1908-1913 (v milionech korun). 

Rok 

Výše pojistné částky 

akciové 
Z toho 

tzv. 
normální 

Podíl 
na 

celku 

Vzá-
jemné 

Z toho 
tzv. 

normální 

Podíl 
na 

celku 

Zalitav-
ské 

Zahra-
niční 

Z toho 
tzv. 

normální 
celkem 

1908 1108,14 1020,78 37,27% 950,28 926,29 31,96% 105,95 809,18 787,64 2973,55 

1909 1164,35 1069.39 36,85% 1029,92 1000,82 32,59% 113,20 852,30 830,21 3159,77 

1910 1222,83 1119,91 36,36% 1107,48 1073,46 32,93% 121,11 911,91 888,83 3363,33 

1911 1293,54 1182,33 36,10% 1183,61 1144,66 33,03% 131,69 974,56 950,66 3583,40 

1912 1347,75 1228,05 35,77% 1243,99 1194,59 33,02% 138,04 1038,13 1014,08 3767,91 

1913 1411,51 1278,89 35,88% 1296,63 1235,05 32,96% 141,36 1085,01 1059,23 3934,51 

Index* 127 125 125 136 133 133 133 134 134 134 

 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern, 1908-1913, passim. 

Znamená to tedy, že průměrná pojistka u vzájemných pojišťoven zněla na 2390 

korun, zatímco průměrná normální životní pojistka u akciových pojišťoven na celých 4463 

korun. Vzájemné pojišťovny propagovaly a rozšiřovaly pojišťování především mezi 

střední třídou. Jedním z předpokladů šíření pojišťování v tomto prostředí byla rostoucí 

životní úroveň klientely, jejímž svědectvím je rovněž zvyšování průměrné pojistné částky 

na jednu pojistku. U vzájemných společností vzrostla o 363 korun, u akciových o 651 K. 

Vzájemné pojišťovny tedy měly větší význam při šíření životního pojišťování 

v rámci předlitavské společnosti, než by mohl na první pohled naznačovat jejich podíl na 

celkové pojistné částce. V rámci propagace svých produktů se obracely na poměrně 

širokou potenciální klientelu, kterou se jejich agenti pokoušeli přesvědčit k tomu, aby své 

úspory ukládala do životního pojištění. Počet jejich klientů ukazuje, že jejich propagační 
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aktivita zaznamenávala relativně velké úspěchy. V některých regionech se pojišťovny 

staly, jak ukazují předcházející data, jedním z mnoha činitelů proměny určitých aspektů 

mentality a konzumních návyků střední třídy, které současně představovaly předpoklad 

úspěšného fungování životních pojišťoven. 

4.4.3.2 Vývoz pojištění 

Obraz podnikání předlitavských pojišťoven by nebyl kompletní, pokud bychom 

nevzali v úvahu, že především akciové, ale také některé vzájemné pojišťovací společnosti 

nepodnikaly pouze na území jedné části habsburského soustátí.  Často expandovaly do 

Zalitavska a  některé akciové společnosti rozšířily svůj obchod i mimo rámec Rakouska-

Uherska. Celkový obchod domácích ústavů, rozdělený podle jejich formy, ukazují 

následující tabulky (č. 35-38). 

Tabulka 36: Celkový obchod (ve všech regionech) pojišťoven, sídlících v Předlitavsku a předlitavský 

obchod pojišťoven zahraničních a zalitavských pojišťoven: počet pojistných smluv a výše pojistné 

částky (včetně lidových pojištění). V milionech K. 

Forma pojišťovny 
Počet pojistných smluv Pojistná částka Index 

(1897=100) 1897 1907 1897 1907 

Domácí 
akciové 

Akciové 255 881 438 446 1155,3 2235,9 194 

Lidové p.: 
akciové 

84 107 369 964 21,8 80,88 371 

celkem 339 988 808 410 1177,1 2316,78 197 

Domácí 
vzájemné 

vzájemné 250 648 509 395 500,6 1039,2 208 

Lidové p.: 
vzájemné 

0 41 419 0 20,15  

celkem 250 648 550 814 500,6 1059,35 212 

zalitavské 24 758 46 827 58,9 102,3 174 

zahraniční 56 117 92 221 465,7 759,3 163 

Celkem domácí 590 636 1 359 224 1677,7 3376,13 201 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 42-43.; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, s. 58., 66-67. 

Ze srovnání s již uvedenými údaji je patrné, že obchod v Zalitavsku byl významný 

především pro podnikání akciových pojišťoven. V roce 1897 zde měly uzavřeno přibližně 

100 000 normálních pojistných smluv na celkovou pojistnou částku, dosahující 683,4 

milionů rakouských korun a o deset let později již okolo 200 000 tzv. normálních pojištění. 

Počet pojistek, uzavřených mimo Předlitavsko vzájemnými pojišťovnami, se pohyboval 

v řádu desetitisíců. Na celkovém životním pojišťovacím obchodu domácích akciových 

pojišťoven se tak zalitavský a zahraniční obchod roku 1898 podílel 54,5%. 

Přitom některé pojišťovny měly těžiště své obchodní aktivity přesunuté ještě z větší 

části za hranice Předlitavska. Roku 1907 tak pouze 33% životního kmene pojišťovny 
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Assicurazioni Generali z Terstu pocházelo z Předlitavska. Další terstská pojišťovna, 

Riunione Adriatica di Sicurtà předepsala v Předlitavsku pouze 37% své pojistné částky.  U 

vídeňské pojišťovny Anker připadalo na Předlitavsko 40% pojistné částky. Pro srovnání, v 

případě Slavie toto číslo dosahovalo 95%.
406

 V obchodě vzájemných pojišťoven hrály 

regiony mimo Předlitavsko daleko menší roli: roku 1898 nepřekročil jejich podíl 15,34 % 

pojistné částky.  

Zalitavské pojišťovny naopak provozovaly většinu obchodu v Zalitavsku. Na 

celkové pojistné částce v zemích na Říšské radě zastoupených se zalitavské pojišťovny 

podílely pouze 15,75%. Naopak obchody mimo Předlitavsko představovaly 57,52% 

celkové pojistné částky předlitavských pojišťoven. 

Tabulka 37: Obchod v Předlitavsku a celkový obchod (po odečtu zajistného), pojišťoven 

sídlících Předlitavsku 1897-1907 (v milionech korun). 

Typ pojišťovny 

Pojistná částka Index 
(1897= 

100) 

Celkový obchod Podíl  
Předlitavska † 

1897 1907 1897 1907 
v % 

Akciové pojišťovny 493,7 894,7 181 

1177,1 2316,8 45,88 45,31 

Akciové pojišťovny, 
provozující před. lidové 

poj. 
46,3 155,0 335 

Akciové pojišťovny 
celkem 

540,0 1049,7 194 

Vzájemné 423,8 880,5 208 500,6 1039,2 84,66 84,73 

Zalitavské 59,7 102,5 172 359,7 650,8 16,60 15,75 

Zahraniční 461,9 759,3 164 - - - - 

Celkem domácí 963,8 1930,2 200 1677,7 3356,0 57,45 57,52 

* Včetně tzv. normálních životních pojištění. 

† Podíl na celkovém obchodu jednotlivých pojišťoven ve všech regionech, kde podnikají.  

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, s. 19.; Magyar Statisztikai Évkönyv (Új Folyam VI.) 1898., 

Budapest 1899, s. 255-256; Magyar Statisztikai Évkönyv (Új Folyam XV.) 1907., Budapest 1908, s. 295-

296. 

Celkový obchod předlitavských pojišťoven se mezi lety 1898 až 1913 téměř 

ztrojnásobil, vzrostl ze 716 647 pojistek, znějících na 1,8 miliardy korun, v průběhu těchto 

patnácti let na 1 968 628 pojistných smluv, znějících na 4,77 miliardy korun. Pojistný 

kmen akciových pojišťoven za hranicemi monarchie rostl rychleji, než jejich zalitavský 

kmen. V devadesátých letech byl podíl zahraničních rizik ve srovnání se zalitavskými na 

celkové pojistné částce všech předlitavských pojišťoven větší asi o čtvrtinu: vedle 328,4 

milionů korun, spadajících na Zalitavsko, pojišťovaly pojistné ústavy 456,1 milionů 

v zahraničí. V roce 1913 byla pojistná částka, připadající na zahraničí, u akciových 

pojišťoven ve srovnání s pojistnou částkou v Zalitavsku dvojnásobná. Akciovým 

                                                 
406

 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und  
Ländern im Jahre 1907, Wien 1909, s. 197. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

142 

 

pojišťovnám obchodní expanze na trhy rozvinutějších zemí umožnila překonat omezení, 

které jejich růstu kladla slabá poptávka po životním pojištění v hospodářsky zaostávající 

habsburské monarchii. Naopak pro vzájemné pojišťovny měl rozhodující význam obchod 

v Předlitavsku, přičemž Zalitavsko i území mimo monarchii měly v rámci jejich podnikání 

zpravidla komplementární charakter. 

Tabulka 38: Pojišťovny, sídlící v Předlitavsku (celý kmen) a pojišťovny zde podnikající (předlitavský 

kmen): počet pojistných smluv (včetně lidových pojištění). 

1898 1903 Typ pojišťovny 1908 1913 Index† 

   

Předlitavsko 

Domácí 
akciové 

646 672 851 249 132 

Zalitavsko a 
Bosna 

115 773 152 160 131 

Zahraničí 106 270 171 451 161 

celkem 868 715 1 174 860 135 

535 474 748 481 

Domácí 
pojišťovny 
obou typů 

Předlitavsko 

Domácí 
vzájemné 

479 124 645 330 135 

108 641 132 353 
Zalitavsko a 

Bosna 
54 417 51 679 95 

72 563 110 655 Zahraničí 62 344 96 759 155 

716 647 991 489 celkem 595 885 793 768 133 

27 549 39 093 zalitavské 48 532 65 418  

92 513 126 282 zahraniční 158 033 197 531  

716 647 991 489 Celkem domácí 1 464 600 1 968 628 275* 

* 1898=100. † 1908=100. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1908, Wien 1911, s. 17; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 19. 

 

Tabulka 39: Pojistná částka a přijaté pojistné v 1908-1913: struktura pojistného kmene pojišťoven, 

sídlících v Předlitavsku a podnikání zahraničních pojišťoven v Předlitavsku (včetně lidových 

pojištění). V milionech korun. 

Pojistná částka 
Typ pojišťovny 

Pojistná částka Index 
(1908=100) 

Přijaté 
pojistné 

1898 1903 1908 1913 1908 1913 

   

Předlit. 

Domácí 
akciové 

1108,1 1411,5 127 96,5 127 

Zalitavsko 
a Bosna 

509 670,99 132 

  
Zahraničí 838,4 1152,2 137 

celkem 2455,5 3234,69 132 

1021 1471,0 

Akciové 
i 

vzájemné 

Předlit. 

Domácí 
vzájemné 

950,3 1296,6 136 49,1 66 

328,4 414,1 
Zalitavsko 
a Bosna 

88,98 100,1 112 

  
456,1 653,5 Zahraničí 100,4 141,2 141 

1805,5 25308,6 celkem 1139,68 1537,9 135 

34,2 83,0 zalitavské 105,9 141,4 136 4,3 4,8 

487,5 662,4 zahraniční 808,2 1085 134 38,97 52,9 

1805,5 25308,6 Celkem domácí 3595,18 4772,59 264*   

* 1898=100. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1908, Wien 1911, s. 17, 22; Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 27, 19. 
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Na přelomu století se tedy již některé – zejména terstské – pojišťovny vyvinuly v 

„asekurační obry“, gigantické smíšené podniky, jimž dostatečná kapitálová síla, získané 

know-how a navázané sociální sítě umožnily rozprostřít svou obchodní činnost po více 

státech Evropy. Podnikatelská aktivita většiny ostatních akciových společnosti se však 

omezovala především na oba státy Rakouska-Uherska. Vzájemné pojišťovny, které v 

podstatě představovaly svépomocné řešení lokálních problémů a potřeb, se zaměřily 

především na některá území v rámci jednoho ze států podunajské monarchie a jenom ve 

výjimečných případech (Asekurační spolek cukrovarníků) podnikaly na území celé 

monarchie.  

4.4.4 Klientela 

4.4.4.1 Struktura pojistného kmene a rozšíření smíšeného pojištění 

Smíšené pojištění nabízelo klientům devatenáctého století na jedné straně ochranu 

před výpadkem příjmu rodiny následkem úmrtí jejího živitele, zároveň mělo i spořící 

funkci. Od devadesátých let devatenáctého století začíná klientela preferovat právě tento 

typ pojištění. Poměr smíšených pojistek a pojistek na smrt v pojistných kmenech 

předlitavských pojišťoven se v té době začíná vyrovnávat. Smíšené pojištění se stává 

hlavním tahounem růstu životního podnikání pojišťoven.  

V roce 1897 měly „domácí“ pojišťovny ve svém portfoliu celkem 188 038 smluv, 

uzavřených „na smrt“ a 139 970 smíšených smluv. Roku 1907 se již poměr mezi produkty 

obrátil: u předlitavských pojišťoven měli klienti uzavřeno celkem 205 626 pojistek „na 

smrt“ a  

Tabulka 40: Struktura životního kmene 1898 u různých pojišťoven. 

Typ pojišťovny 

Na smrt Smíšené Na dožití 

v % 
pojistného 

v % 
rezervy 

v % 
pojistného 

v % 
rezervy 

v % 
pojistného 

v % 
rezervy 

Domácí s vysokou pojistnou 
částkou 

25,6 23,4 44,5 38,8 29,9 37,8 

Domácí se středně vysokou 
pojistnou částkou 

43,3 38 28,1 22,6 28,6 39,4 

Domácí s nízkou pojistnou 
částkou 

44,1 43,7 48,5 29,7 7,4 26,6 

Zalitavské 17,2 17 35,5 33,6 47,3 49,4 

Zahraniční 31,9 31,9 66 66 2,1 3,3 

Celkem 655 536 smluv na 1583 milionu korun 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 20. 
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celých 448 171 smíšených pojistných smluv, tedy více než dvojnásobek. Zatímco 

počet pojistek „na smrt“ v tomto desetiletí stagnoval, počet smíšených pojistek narostl o 

400%. 

Tento vývoj však neprobíhal u klientely ze různých sociálních tříd rovnoměrně, což 

dokládá vývoj počtu smíšených pojistek v pojistných kmenech jednotlivých pojišťoven. 

Statistika rozděluje v tomto případě pojišťovny do tří skupin podle velikosti průměrné 

pojistné částky, připadající na jednu pojistku:  pojišťovny s vysokou průměrnou pojistnou 

částkou (průměrná výše pojistky u nich připadá na 5080 K), středně vysokou pojistnou 

částkou (2140 K) a nízkou pojistnou částkou (344 K). Vyplývá z ní nepoměr v preferenci 

smíšených pojištění mezi exkluzivní klientelou a klienty, pojišťující se na relativně nižší, či 

velmi malé obnosy. Zatímco u pojišťoven s vysokou pojistnou částkou uzavřelo smíšené 

pojištění 44,5 procenta jejich klientů a u pojišťoven s nízkou pojistnou částkou 48,5% 

klientely, pojišťovny se střední pojistnou částkou zaostávají: roku 1898 bylo u nich 

s využitím smíšeného tarifu pojištěno pouze 28,1% klientů, což znamená pouze 22,6% 

podíl na úhrnu pojistných rezerv tohoto typu pojišťoven. 

Pojišťovny se střední a vysokou pojistnou částkou je možné identifikovat 

s vzájemnými, respektive s akciovými společnostmi. V případě akciových pojišťoven 

přesahoval počet smíšených pojistek množství pojistek „na smrt“ již v roce 1898. Přesto se 

v následujícím desetiletí téměř ztrojnásobil, zatímco ostatní druhy produktů stagnovaly. 

Vzájemné pojišťovny naopak v roce 1898 ve svém pojistném kmeni měly přibližně dvakrát 

méně smíšených pojistek, než pojistek „na smrt“. 

Tabulka 41: Vývoj smíšeného pojištění v předlitavských pojišťovnách (celé portfolio). Počet 

pojistných smluv (bez lidových pojištění), výše pojistné částky, průměrná výše jedné pojistné smlouvy.  

Typ pojišťovny 
Počet smluv 

Výše pojistné částky 
(v milionech korun) 

Průměrná pojistná 
částka (v korunách) 

1897 1907 
Index

* 
1897 1907 

Index
* 

1897 1907 
Index

* 

Domácí 
akciové 

smrt 89 436 90 346 101 328,0 459,5 140 3 667 5 086 139 

smíšené 98 935 275 902 279 522,5 1509,6 289 5 281 5 472 104 

dožití 67 510 72 198 107 304,8 266,7 88 4 514 3 694 82 

Domácí 
vzájemné 

smrt 98 602 115 280 117 207,0 252,9 122 2 099 2 194 104 

smíšené 41 035 172 269 420 111,5 432,6 388 2 171 2 511 92 

dožití 111011 221 846 200 182,0 353,6 194 1 639 1 594 97 

celkem 506529 947 841 187 1655,7 3274,9 198 3 269 3 455 106 

* 1897=100 

Prameny: vlastní výpočet dle Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im 

Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, s. 66-67. 
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V následujícím desetiletí však nárůst počtu smíšených smluv u vzájemných 

pojišťoven nabral nebývalou dynamiku: jejich počet vzrostl více než čtyřikrát, zatímco 

další pojistné produkty narůstaly relativně pomalejším tempem. Zároveň je třeba upozornit 

na velký počet pojistek „na dožití“ v rámci portfolia vzájemných pojišťoven. 

Odráží to odlišné strategie v přístupu různých sociálních tříd k životnímu pojištění 

(zároveň byl diferenciovaný i přístup jednotlivých profesních skupin, v závislosti na 

způsobech jejich sociální reprodukce). Klientela vzájemných pojišťoven, tedy příslušníci 

střední třídy, preferovala po dlouhou dobu pojištění „na smrt“, popřípadě pojištění „na 

dožití“. Pojišťovna jí garantovala spíše jistotu, že rodina nezažije sociální sestup smrtí 

jejího živitele (tuto roli v devatenáctém století hrál otec). Zvláště naléhavá byla tato 

potřeba pro rodiny vzdělaného měšťanstva, jejichž potomci museli v rámci „studií“ směnit 

kapitál kulturní za kapitál symbolický. Spořící funkci pojištění používali tito klienti 

v rámci pojistek „na dožití“ k zajištění věna nebo obnosu ke studiu, tedy také spíše pro 

získání jistoty ve formulaci rodinných strategií. Pojištění věna garantovalo rodině, že dcera 

bude obvěněna, i když živitel rodiny zemře/onemocní a nebude možné dále pokračovat 

v ukládání úspor. Naopak smíšené pojištění, které dávalo samotnému pojištěnému, který 

splácel pojistné, naději na zlepšení či udržení jisté životní úrovně ve stáří, bylo až do 

přelomu století zastoupeno slabě, aby následně zažilo dynamický rozvoj. Příčina tohoto 

rozmachu smíšeného pojištění je dvojí. V době „fin de siécle“ se nejen zvýšila životní 

úroveň a klienti mohli tedy alokovat své úspory i do pojistných produktů, zároveň se však 

měnila i samotná mentalita středostavovské klientely. Životní jistota pro ni nabrala novou 

dimenzi. Nejednalo se již jenom o předcházení případnému riziku, které by zhatilo jejich 

osobní či rodinné strategie, ale jistota získala i formu životní úrovně ve stáří, odpovídající 

předchozímu statusu. 

4.4.4.2 Sociální struktura klientely 

Podle asekuračního regulativu z roku 1896 musely pojišťovny ministerstvu 

poskytovat statistické výkazy o nově uzavřených pojistných smlouvách. Ze statistických 

pramenů, publikovaných ministerstvem vnitra, je možné získat vhled i do sociální 

struktury klientely pojišťoven. Při jejich interpretaci vyvstávají však některé problémy. 

Omezením je především skutečnost, že statistika podává informace právě pouze o struktuře 

nově získané klientely, nikoliv o struktuře pojistného kmene jako celku. 

Z analyzovaných dat vyplývá, že nová klientela pojišťoven s velkou a střední 

pojistnou částkou (tedy mimo lidové pojišťovny) se rekrutovala především ze střední třídy. 
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Cílem těchto klientů bylo získání životní jistoty a nashromáždění ekonomického kapitálu 

spořením. Mezi nejbohatšími byla naopak poptávka po životním pojištění nízká. „Naši 

milionáři se životnímu pojištění vyhýbají širokým obloukem“, napsala jedna z vídeňských 

odborných revue.
407

 

Tabulka 42: Sociální struktura klientely pojišťoven (včetně lidových pojištění, bez odečtu zajištěných 

pojistek): nově uzavřené pojistné smlouvy na kapitál v roce 1898 (v K). 

Profese Pojišťovny s velkou pojistnou 
částkou 

Pojišťovny se střední 
pojistnou částkou 

Pojišťovny s malou 
pojistnou částkou 

celkem 

Počet 
smluv 

Pojist-
ná 
částka 

Prů-
měrná 
pojistná 
částka 

Počet 
smluv 

Po-
jistná 
částka 

Prů-
měrná 
pojistná 
částka 

Počet 
smluv 

Po-
jistná 
částka 

Prů-
měrná 
pojistná 
částka 

Počet 
smluv 

Pojistná 
částka 

Nezávislí v 
zemědělství 

938 8,7 9275 2393 6,0 2507 93 0,1 1075 3424 14,8 

Závislí v 
zemědělství 

207 0,8 3865 1201 2,1 1749 35 0,05 1429 1443 3,0 

Nezávislí 
v průmyslu a 
řemesle 

2616 15,6 5963 7288 14,9 2044 855 1,0 1170 10759 31,5 

Závislí 
v průmyslu a 
řemesle 

716 2,0 2793 2634 4,8 1822 933 0,8 857 4283 7,6 

Obchodníci, 
bankéři 

4694 34,4 7329 4256 12,5 2937 253 0,4 1581 9203 47,3 

Závislí 
v obchodě 

771 5,0 6485 1063 3 2822 75 0,1 1333 1909 8,1 

Doprava 542 1,6 2952 4680 7,4 1581 1166 0,9 772 6388 9,9 

Armáda 297 1,6 5387 1527 3,6 2358 37 0,05 1351 1861 5,3 

Služebnictvo 152 0,4 2632 1062 1,4 1318 106 0,08 755 1320 1,9 

Úředníci a 
svobodná 
povolání 

4703 31,2 6634 10569 29,8 2820 459 0,8 1634 15731 61,8 

Rentiéři, 
majitelé 
domů, 
soukromníci 

259 2,8 10811 654 1,7 2599 57 0,078 1368 970 4,6 

další 235 1,5 6383 245 0,5 2041 297 0,3 1010 777 2,3 

Ženy 
zaměstnané 

226 1,0 4425 1257 2,4 1909 560 0,4 714 2043 3,8 

Ženy 
v domácnosti 
a děti 

4972 20,7 4163 3963 7,7 1943 2847 2,9 1008 11782 31,3 

celkem 21328 127 5970 42792 98 2284 7773 7,9 1037 71893 232,98 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 51. 

 

Nejsilněji byli v obou sledovaných letech mezi klienty zastoupeni úředníci a 

svobodná povolání. V roce 1898 přijaly pojišťovny přes 30 tisíc nových pojistek od těchto 

dvou profesních skupin, což představovalo necelou čtvrtinu všech nově uzavřených 

pojistek. Úředníkům a příslušníkům svobodných povolání umožňoval jejich kulturní 

kapitál pochopit přínosnost využití pojišťování v jejich osobních a rodinných strategiích, 

                                                 
407

 Finanzielle und Assekuranz-Revue, vyd. G. J. Wischniowsky, 19/1902, s. 6. Cit. v W. ROHRBACH (ed.), 
Versicherungsgeschichte, s. 341. 
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zároveň jim zajišťoval i možnost vytvářet potřebné úspory. Pro úředníky byla navíc 

pojišťovací technika jako způsob zajištění životní jistoty známa (a byla částí jejich 

kariérních strategií), neboť stále rozšiřující se spektrum úředníků (nejprve státní, později i 

soukromí) získávalo nárok na pensi. I když tento nárok úředníci získali, mohlo se však 

stále jednat, jako v případě pensí soukromých úředníků, „o minimální pensijní pojištění, 

které zůstavuje nadále volné pole soukromým pensijním opatřením […].“
408

 

Dalšími významnými skupinami byly kategorie „nezávislých v průmyslu a 

obchodě“ a „obchodníků a bankéřů“. Pouze menší část z nich, klienti pojišťoven s vysokou 

pojistnou částkou, byli pojištění v průměru na více, než 5000 korun. Větší část z nich 

představovala opět příslušníky střední třídy. V případě těchto profesí se jedná spíše o 

profese spojené s městem, zatímco obyvatelstvo, zaměstnané v zemědělství, je mezi 

klientelou (s výjimkou pojišťoven se střední pojistnou částkou v roce 1907) slabě 

zastoupeno, což ukazuje na omezený rozsah rozšíření pojišťování v předlitavské 

společnosti ještě na přelomu století. 

Necelých sedmnáct procent klientů představují v roce 1907 ženy, z nichž většina je 

klasifikována jako „ženy v domácnosti“. Ženy představovaly pro životní pojišťovny 

specifické riziko. Většina pojišťoven stanovila pro pojištěné ženy 1-3% přirážku na 

pojistném do věku 40-50 let. Důvodem byla větší úmrtnost žen mezi 25. - 30. rokem, která 

dosahovala ve srovnání s muži až dvojnásobku, zatímco přibližně mezi 55-60 lety byla 

naopak mezi ženami úmrtnost nižší.
409

 Pro pojišťování žen existovaly především dvě 

hlavní motivace. Pro pojištění na smrt bylo rozhodující, jestli se žena podílela svou 

činností na příjmech rodiny. Tam, kde by jejím skonem nastal pro rodinu větší výpadek 

v příjmech, bylo výhodné uzavřít životní pojistku. Modelový příklad poskytuje následující 

reklama: „Úředník nemá příliš veliké služné, avšak choť jeho vyučuje frančině nebo 

v ženských pracích ručních a společný jich příjem poskytuje jim slušnou domácnost. […] 

Uváživše tací manželé, že by po smrti buď muže buď ženy utrpěli jeden neb druhý veliké 

újmy na výživě, dají se navzájem pojistit u banky Slavie.“
410

 Další motivací, v tomto 

případě k pojištění na dožití, představovala potřeba rodin ze střední třídy nashromáždit 

odpovídající věno, základ sňatkových strategií. Tato potřeba byla tak silná, že se mohla 

vídeňská pojišťovna věna Gisela zaměřit pouze na tento typ klientely, přičemž počet jejích 

klientek dosáhl 80 tisíc. 

                                                 
408

 „Pensijní opatření a pojištění“, Ottův obchodní slovník, sv. II/1, s. 846. 
409

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 339-441. 
410

 Stručný výtah, s. 15. 
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Tabulka 43:  Sociální struktura klientely pojišťoven: nově uzavřené pojistné smlouvy v roce 

1907 (v K).  

Profese Pojišťovny  
s velkou  
pojistnou částkou 

Pojišťovny  
se střední 
 pojistnou částkou 

Pojišťovny 
 s malou  
pojistnou částkou 

Celkem 

Počet 
smluv 

Po-
jistná 
část- 
ka 

Prů-
měrná 
pojist-
ná 
částka 

Počet 
smluv 

Po-
jistná 
částka 

Prů-
měrná 
pojistná 
částka 

Počet 
smluv 

Po-
jistná 
částka 

Prů-
měrná 
pojistná 
částka 

Počet 
smluv 

Pojist-
ná 
částka 

Nezávislí v 
zemědělství 

1540 13,9 9031 5386 14,2 2640 287 0,99 3453 7213 29,09 

Závislí v 
zemědělství 

687 3,98 5787 1522 3 1994 103 0,2 1825 2312 7,18 

Nezávislí 
v průmyslové 
výrobě a 
řemesle 

6509 46,9 7208 17225 39,8 2325 678 1,3 1948 24412 88 

Závislí 
v průmyslové 
výrobě a 
řemesle 

937 3 3299 11393 15,7 1376 137538 30,97 225 149868 49,67 

Obchodníci, 
bankéři 

8710 66,8 7667 10309 33,2 3219 479 1,3 2651 19498 101,3 

Závislí 
v obchodě 

1211 8,2 6746 4595 7,6 1652 168 0,4 2429 5974 16,2 

Doprava 689 2,3 3295 12075 16,97 1405 1729 3,74 2168 14493 23,01 

Armáda 713 3,4 4714 2566 5,98 2332 240 0,59 2450 3519 9,97 

Služebnictvo 259 0,8 3263 4587 4,3 933 327 0,47 1422 5173 5,57 

Úředníci a 
svobodná 
povolání 

12220 92,2 7544 21330 66,1 3100 1 566 4,4 2780 35116 162,7 

Rentiéři, 
majitelé 
domů, 
soukromníci 

293 5,5 18812 1152 3,8 3264 84 0,19 2250 1529 9,49 

Další 393 3,7 9534 636 1,6 2517 12 0,03 2750 1041 5,33 

Ženy 
zaměstnané 

457 2 4586 6150 7,96 1295 309 0,57 1832 6916 10,53 

Ženy 
v domácnosti 
a děti 

3459 13,7 3975 15405 23,1 1501 26895 7,98 297 45759 44,78 

Celkem 38 
077 

266,38 7002 
114 
331 

243,31 2130 
170 
415 

53,13 311 322823 562,82 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1907, Wien 1911, s. 70-71. 

 

Při srovnání jednotlivých typů pojišťoven je možné vysledovat rozdíly v profesích, 

z nichž se rekrutovala jejich klientela i v průměrné výši pojistek. Necelou čtvrtinu klientů 

pojišťoven s velkou pojistnou částkou představovali úředníci a svobodná povolání, kteří u 

nich uzavřeli pojistku průměrně na 6634 korun. Dvacet dva procent pojištěných klientů, 

pojištěných průměrně na 7329 korun, se živilo obchodem či podnikalo v peněžnictví, 12% 

klientů pocházelo z řad průmyslníků a řemeslníků. Přibližně 23% pojištěných osob byly 

ženy v domácnosti. Jádrem klientely vzájemných pojišťoven představovali muži především 

z horní a střední vrstvy střední třídy. Celou čtvrtinu všech klientů představovali úředníci a 

svobodná povolání. Asi 17%, klientely bylo ekonomicky aktivní v průmyslu a řemesle (v 
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nezávislém postavení). Po deseti procentech byly zastoupeny obchod a peněžnictví. Na 

rozdíl od pojišťoven s vysokou pojistnou částkou mezi zaměstnáními klienta častěji byla 

uvedena doprava. Tuto položku zvyšovali pravděpodobně především zaměstnanci drah, 

kteří – měli kromě pevného přijmu - rovněž zkušenosti s pojišťovací technologií (měli 

pensi). Mezi pojištěnými ženami u vzájemných pojišťoven jsou daleko silněji zastoupeny 

ženy zaměstnané.  

Pojišťovny s malou pojistnou částkou uzavřely relativně málo pojistek a složení 

jejich klientely – relativně velký podíl mají zaměstnaní v dopravě a ženy – nevypovídalo 

v roce 1898 ještě o výraznější profilaci na specifickou klientelu. 

Z údajů pro rok 1908 vyplývá především, že došlo k velkému nárůstu poptávky po 

životním pojištění.  Pojišťovny se však stále opíraly o stejné socioprofesní skupiny. 

Průměrná pojistná částka u pojišťoven s velkou pojistnou částkou se navýšila, naopak 

pokles průměrné výše uzavřené pojistky u pojišťoven se střední pojistnou částkou dokládá 

rozšiřování pojišťování i mezi méně spodní vrstvou střední třídy. U tohoto typu pojišťoven 

také narostl počet nových pojistek, uzavřených ženami v domácnosti. Obecně se však 

sociální zakotvení obou typů ústavů nezměnilo. Podniky s malou pojistnou částkou se 

naopak jasně zaměřily na závislé v průmyslové výrobě – tedy na dělnictvo - které 

představovaly necelých 150 tisíc, tedy asi 80,7% nových pojistek. 

4.4.5 Hráči na trhu 

4.4.5.1 Předlitavské pojišťovny 

Následující tabulky (č. 43 a 44) podávají souhrnný přehled o podnikání 

předlitavských pojišťoven v roce 1898 a 1913. Statistické prameny, ze kterých byly 

tabulky sestaveny, však bohužel nejsou v obou letech sestaveny podle totožného klíče. Pro 

rok 1898 poskytuje statistika souhrnná data o podnikání pojišťoven, sídlících 

v Předlitavsku, přičemž nebere zřetel na to, jestli pojistné ústavy podnikají pouze 

v Předlitavsku, nebo i mimo jeho rámec. Ve všech případech se jedná o celkový obchod 

pojišťovny na všech územích, kde podniká. Druhá tabulka je naopak sestavena na základě 

údajů, které zohledňují pouze obchod předlitavských pojišťoven v Předlitavsku. 

Ukazatelem, umožňujícím srovnání mezi dvěma zvolenými lety je tak pouze celková 

pojistná částka (tj. hodnota celého pojistného kmene ve všech regionech). 
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Tabulka 44: Životní pojišťování v roce 1898. Celé pojistné kmeny všech předlitavských ústavů a jejich 

struktura. 

Pojišťovna 
Počet pojistek 1898 Pojistná částka 1898 v milionech Po- 

řadí smrt smíšené život celkem smrt smíšené život celkem 

Akciové pojišťovny 

Generali 18115 44238 5830 68183 110,0 296,0 26,8 432,8 1 

Anker 11294 10360 36148 57802 71,1 65,6 215,9 352,6 2 

Riunione 12460 20330 5037 37827 53,3 106,0 18,9 178,2 3 

Phönix 20961 11511 7553 40025 49,3 38,4 16,6 104,3 6 

Wiener Anstalt 2756 6547 8782 18085 15,0 31,0 26,9 72,9 8 

Donau 8630 9699 297 18626 24,4 33,6 0,8 58,8 11 

Universale 11652 4660 3963 20275 8,0 6,2 3,9 18,1 13 

Allianz 2677 1674 1211 5562 2,7 3,3 1,3 7,3 16 

Vzájemné pojišťovny 

Beamtenverein 54612 10715 9074 74401 108,9 25,4 19,4 153,7 4 

Gisela 0 0 89579 89579 0 0 113,4 113,4 5 

Janus 16694 11984 4577 33255 39,7 32,9 12,6 85,2 7 

Towarzystwo 8745 4276 5217 18238 25,4 15,5 23,0 63,9 9 

Slavia* 6005 11955 5367 23327 13,8 33,3 12,9 60,0 10 

Praha 4829 4776 4679 14284 7,7 11,2 9,7 28,6 12 

Concordia 1916 2959 1359 6234 4,6 8,1 2,9 15,6 14 

Eisenbahn 6269 0 0 6269 10,0 0 0 10,0 15 

Wehrdienst 0 0 1972 1972 0 0 3,5 3,5 17 

Celkem 187615 155684 190645 533944 543,94 706,50 508,47 1758,91  

 

* Číslo, uvedené v tabulce vzniklo odečtením pojištění penzí, pojištění drobných kapitálů (lidového) a 

pojištění důchodů od celkového počtu smluv v 1-3 odboru (28886), obsahuje tedy asi 800 smluv v rámci 

tontin. 

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 27-31. 

V roce 1898 působilo na trhu několik velkých akciových společností, jejichž 

celková pojistná částka přesáhla 100 milionů korun. Spadají mezi ně velké terstské 

pojišťovny a několik vídeňských podniků (Anker, Phönix). Menší akciové společnosti mají 

ve svém kmeni pojistky na 50-100 milionů korun (Donau, Wiener Versicherungsanstalt). 

Přibližně stejnou výši pojistné částky mají i velké vzájemné společnosti, mezi něž patří i 

Slavia. Menší vzájemné pojišťovny pojišťují své klienty na 1-49 milionů korun (např. 

pojišťovna Praha). Pojistný obchod Slavie ve sledované době nečiní Slavii ani další 

pojišťovnu z českých zemí skutečně významným hráčem na trhu. Roku 1898 byla Slavia 

mezi pojišťovnami, sídlícími v Předlitavsku, podle počtu smluv číslem 8; a představovala 

číslo 10 podle výše pojistné částky. Počet klientů, které obsluhovala, byl ve srovnání 

s Generali, největší pojišťovnou monarchie, třetinový. Rychlý rozvoj životního pojištění u 

vzájemných pojišťoven tuto situaci změnil. 

V roce 1913 představuje Generali s celkovou pojistnou částkou, přesahující 1 

miliardu rakouských korun, skutečného „asekuračního giganta“, podnikajícího na 

předlitavském trhu. Pojistná částka u dalších dvou akciových společností, které rovněž 
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provozovaly v Předlitavsku jenom menší část svého pojistného obchodu, přesahuje půl 

miliardy korun. Pojistná částka, na kterou jsou pojištěni jejich předlitavští klienti, dosahuje 

380,9, respektive 189,8 a 219,5 milionu K. 

Tabulka 45: Podnikání předlitavských pojišťoven v roce 1913. Předlitavské životní kmeny a 

celková pojistná částka, vypočítaná pro všechna území, kde podnikají (v milionech korun). 

Pojišťovna 

Počet smluv v Předlitavsku 
Výše pojistné částky v 

Předlitavsku Celková 
pojistná 
částka 

Pořadí 
podle 

celkové 
pojistné 
částky 

smrt a 
 

smíšené 
život celkem 

smrt a  
smíšené 

život celkem 

Akciové pojišťovny 

Generali 48 588 3 136 51 724 366,0 14,9 380,9 1281,1 1 

Anker 22 323 6 733 29 056 194,0 25,5 219,5 544,1 2 

Riunione 31 110 3 678 34 788 178,2 11,6 189,8 528,6 3 

Phönix 29 803 1 935 31 738 124,3 5,0 129,3 217,5 7 

Donau 21 923 1 089 23 012 80,2 2,6 82,8 166,8 10 

Wiener Anstalt 12 422 9 714 22 136 62,8 15,9 78,7 124,5 14 

Universale 30 734 7 294 38 028 53,5 8,0 61,5 103,7 15 

Allianz 22 551 6 154 28 705 40,6 7,1 47,7 170,9 8 

Atlas 8 064 5 864 13 928 26,6 9,3 35,9 44,5 19 

Vzájemné pojišťovny 

Slavia 48 313 18 684 66 997 161,6 53,8 215,4 225,8 5 

Beamtenverein 72 336 8 201 80 537 159,6 17,0 176,6 221,6 6 

Dolnor. 
zemská 

42 868 29 281 72 149 98,8 59,2 158,0 170,2 9 

Praha 46 129 14 489 60 618 111,2 29,2 140,4 141,0 12 

Towarzystwo 40 141 2 609 42 750 117,0 8,6 125,6 125,7 13 

Gisela 5 979 77 950 83 929 18,6 94,0 112,6 277,8 4 

Janus 31 079 1 725 32 804 82,8 4,0 86,8 142,9 11 

Vídeňská 
městská 

24 471 8 916 33 387 55,5 16,8 72,3 83,0 16 

Zem. životní 26 992 1 508 28 500 58,3 2,5 60,8 63,7 17 

Koruna 13 087 5 864 18 951 51,4 1,2 52,6 53,0 18 

Concordia 15 787 1 866 17 653 35,0 3,9 38,9 39,0 20 

Eisenbahnb. 16 903 148 17 051 23,3 0,017 23,5 23,5 21 

Česká vzáj. živ. 3 020 31 3 051 12,2 0,1 12,3 12,3 22 

Pražská 
městská 

1 946 15 1 961 8,2 0,054 8,3 8,8 23 

Karpatia 872 56 928 2,6 0,2 2,8 2,8 24 

Celkem 617 441 216940 834381 2122,3 391 2513 4772,6  

Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 14-21. 

Celková pojistná částka dalších akciových pojišťoven přesahuje rovněž 100 

milionů korun.  

Tuto hranici překročilo také několik vzájemných pojišťoven – Gisela, Slavia, 

Pojišťovací spolek rakouských úředníků, Dolnorakouská zemská, Janus a Krakovská.  

Téměř neuvěřitelně přitom působí skutečnost, že v roce 1913 měla Slavia 

v Předlitavsku více klientů, než velké akciové společnosti.  Její předlitavský kmen sestával 
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ze 66 tisíc pojistek, zatímco Generali zde měla uzavřeno pouze 52 tisíc smluv a Riunione 

jen 35 tisíc. To se promítlo i do výše pojistné částky v Předlitavsku, podle níž by byla 

z „domácích“ ústavů Slavia pojišťovnou s třetím největším životním obchodem v 

Předlitavsku.
411

 Celková pojistná částka Slavie v Předlitavsku přesahuje pojistnou částku 

Riunione a je na stejné výši, jako celková pojistná částka Ankeru. Zároveň byla i podle 

velikosti pojistné částky z domácího i zahraničního pojišťovacího obchodu pátým 

největším životním pojišťovacím ústavem, který v tomto regionu sídlil. Z pojišťoven, 

sídlících v Čechách, překročila hranici stomilionové pojistné částky ještě Praha. 

4.4.5.2 Životní pojišťování v českých zemích 

V českých zemích působily v roce 1898 čtyři místní pojišťovny, z toho tři 

soukromé vzájemné (Praha, Slavia, Concordia) a jedna veřejnoprávní, zemská. Jejich počet 

se do roku 1913 zvýšil na sedm, přičemž jedna z nových pojišťoven byla akciová. 

Tabulka 46: Pojišťovny, sídlící v českých zemích. Obchod v rámci Předlitavska, počet pojistných 

smluv mezi lety 1898 a 1913. 

Pojišťovna 

Počet smluv 1898 Počet smluv 1913 Index 
† 

smrt smíšené dožití celkem 
Smrt  
a 
smíšené 

dožití celkem* 

Slavia (Praha) 
6 005 11 955 5 367 23 327 51 031 

19 
118 

70 149 301 

Praha (Praha) 
4 829 4 776 4 679 14 284 46 129 

14 
489 

60 618 424 

Zemská životní (Brno) - - - 14 284 26 992 1 508 28 500 - 

První česká na život, a. s.  
„Koruna“, (Praha) 

Nepodniká 13 087 5 864 18 951 - 

Concordia (Liberec) 1 916 2 959 1 359 6 234 15 787 1 866 17 653 283 

Česká vzájemná životní 
(Praha) 

Nepodniká 13 087 358 13 445 - 

Pražská městská (Praha) Nepodniká 1 946 15 1 961 - 

Celkem v českých zemích 
12750 19690 11405 43845 168 059 

43 
218 

211277 458 

*Tedy i mimo Předlitavsko. 
† 1898=100. 
Prameny: Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen 

und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 26-39.;  Die privaten Versicherungsunternehmungen in den 

im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 13-16, s. 20-21. 

Dvě následující tabulky (č. 47 a 48) ukazují vývoj životního obchodu českých 

pojišťoven v letech 1898 až 1913 v Předlitavsku, první na základě počtu platných 

pojistných smluv, druhá s použitím údajů o výši pojistné částky. 

                                                 
411

 Zároveň je ale třeba poznamenat, že pokud by bylo kritériem vybrané pojistné, byla její pozice na trhu 
slabší.  
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Tabulka 47: Růst životního kmene pojišťoven, sídlících v českých zemích, 1898-1913: pojistná částka 

kapitálových pojištění (v milionech korun). 

 
 

Pojišťovna 

Pojistná částka 

Index 
* 

Celkový obchod 1898 Celkový obchod 1913 

Smrt Smíšené Dožití 
Smrt a 

smíšené 
Dožití 

Celková 
pojistná 
částka 

Slavia 13,8 33,3 12,9 161,6 53,8 225,9 376 

Praha 7,7 11,2 9,7 111,2 29,2 141,0 492 

Zemská životní    58,3 2,5 63,7  

Koruna    51,4 1,2 53,0  

Concordia 4,6 8,1 2,9 35,0 3,9 39,0 250 

Česká vzájemná životní    12,2 0,1 12,3  

Pražská městská    8,2 0,054 8,8  

Celkem 
26,1 52,6 25,5 437,9 90,8 

543,6 522 
104,2 528,7 

* Celková pojistná částka 1898=100. 

Prameny: 1898, Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 26-39.; Údaje pro předlitavský obchod 

pojišťoven uvedeny v Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen 

Königreichen und Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 13-16, 20-21. Údaje pro obchody Slavie mimo 

Předlitavsko doplněny z Výroční zpráva Slavie vzájemně pojišťovací banky v Praze za čtyřicátý pátý 

správní rok 1913, Praha 1914, s. 21. 

Životní kmeny pojišťoven, sídlících v českých zemích zaznamenaly dynamičtější 

růst, než ostatní předlitavské životní pojišťovny. Zatímco se na úrovni celého Předlitavska 

se počet pojistek zvýšil 2,8 krát a pojistná částka 2,7 krát, počet pojistek pojišťoven, 

sídlících v Čechách, narostl o 458% a pojistná částka se zvýšila dokonce o 522%. Pojistný 

kmen Prahy přitom rostl rychleji, než pojistný kmen Slavie, jejíž počet pojistek se 

ztrojnásobil a pojistná částka téměř zčtyřnásobila. Část tohoto růstu připadá na nově 

založené pojišťovny, přesto rostly i kmeny starších společností rychleji, než byl 

předlitavský průměr. 

Tabulka 48: Průměrná výše jedné pojistky u pojišťoven, sídlících v českých zemích (v K). 

Pojišťovna 
Průměrná výše jedné pojistky 

1898 1913 Index 

Pražská městská nepodniká 4488 - 

Slavia 2572 3223 125 

Koruna nepodniká 2796 - 

Praha 2005 2326 116 

Zemská životní nepodniká 2235 - 

Concordia 2502 2208 88 

Česká vzájemná životní nepodniká 915 - 

Celkem 2377 2573 108 
Prameny: Vypočteno z tabulky č. 45 a č. 46. 

Vzájemné pojišťovny v českých zemích měly v životním kmeni pojistky, znějící na 

částku, pohybující se okolo 2000 korun. Nelišily se tedy v tomto aspektu od ostatních 
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vzájemných pojišťoven. Jistou výjimkou z tohoto pravidla byla Slavie, jejíž průměrná 

pojistná částka na jednu pojistku do roku 1913 vyrostla na 3223 korun, začala se tedy 

profilovat jako exkluzivnější pojišťovna pro zámožnější klientelu. 

4.5 Závěr 

 

Roku 1898 bylo Předlitavsku aktivních celkem 1726 pojišťoven, z nichž většinu 

představovaly drobné spolky na pojišťování dobytka (1292) a lokální požární spolky 

(296).
412

 V Zalitavsku téhož podnikalo téhož roku celkem 49 pojišťoven, z toho 17 

zalitavských. Z nich provozovalo 32 životní pojištění, 19 požární pojištění, 11 krupobitní 

pojištění a 6 úrazové pojištění. Do roku 1910 narostl jejich počet o deset.
413

 Z necelých 

dvou tisíc pojišťoven mělo však pouze několik desítek větší, než úzce lokální význam.  

Drtivá většina těchto pojišťoven sídlila v jednom ze čtyř hlavních středisek 

rakousko-uherského pojišťovnictví. V Terstu, který představoval velké mezinárodní 

centrum pojišťovnictví, se nacházelo sídlo dvou největších pojišťoven v monarchii, 

akciových společností Generali a Riunione Adriatica di Sicurtà
414

, jimž kapitál, který 

nashromáždily od počátku své činnosti v předbřeznové době, umožnil podílet se na 

velkých investičních akcích, mezi něž patřilo například založení dopravní společnosti 

Rakouský Lloyd
415

 nebo vybudování nového terstského přístavu.
416

 Vídeň byla hlavním 

centrem pojišťovnictví v monarchii s ohledem na počet pojišťoven. V metropoli sídlily jak 

velké akciové společnosti, tak i významné vzájemné pojišťovny. Třetím velkým centrem 

pojišťovnictví byla Praha, jejíž specifikum spočívalo ve skutečnosti, že až do konce 19. 

století byly pojišťovny, které zde měly své sídlo, zřízeny výlučně (pokud odhlédneme 

krátkodechých pokusů v době zakladatelské horečky) na principu vzájemnosti, ať už se 

jednalo o pojišťovny české, či „utrakvistické“ (Asekurační spolek cukrovarníků). 

V Zalitavsku byla jediným velkým centrem pojišťovnictví Budapešť, přičemž podnikání 

místních, především akciových pojišťoven bylo v podstatě omezené na prostor Zalitavska. 

Na rozdíl od předlitavských pojišťoven, které měly nezanedbatelný podíl i na zalitavském 

                                                 
412

 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 61. 

413
 Magyar Statisztikai Évkönyv, Új folyam XVIII., Budapest 1911, s. 300. 

414
 Bernard MICHEL, Banques et banquiers en Autriche au début du 20

e
 siècle, Paris 1976, s. 72. 

415
 W. ROHRBACH (ed.), Entwicklung. 

416
 B. MICHEL, Banques et banquiers, s. 70. 
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trhu
417

, byl jejich podíl na trhu druhé části soustátí spíše symbolický.
418

 Síť pojišťoven 

v monarchii doplňovaly jednotlivé pojišťovací ústavy, sídlící v dalších zemských 

metropolích, popřípadě velkých městech (významná pojišťovna v Krakově, ale i 

pojišťovny v Brně, Lvově, Štýrském Hradci, aj.) a také velké množství místních 

pojišťovacích spolků, které se nacházely především na severozápadě monarchie a 

především v českých zemích.  

České země obecně a Čechy především představovaly území Předlitavska s – 

v absolutních číslech - nejvyšší pojistnou částkou v obou hlavních živelních pojištěních. 

Výše pojistné částky v požárním pojištění odrážela stupeň industrializace regionu, v němž 

ležela velká část předlitavského průmyslu, zároveň k ní přispívalo i rozvinuté zemědělství. 

Nicméně srovnání srovnání per capita pojistné částky v Čechách a v Dolním Rakousku, 

ukazuje, že v českém případě byl majetek podpojištěný.  Jak domácnosti, tak 

podkapitalizované podniky se snažily o úspory na pojistném. Rovněž v krupobitním 

pojištění představovaly Čechy po Haliči území, kde byla pojištěna druhá největší část 

majetku, což souviselo s vysokým stupněm rozvoje českého zemědělství. Nicméně ani 

v českých zemích nepatřilo pojišťování plodin proti krupobití k typickým strategiím 

zemědělských podniků – vzhledem k jeho nákladnosti pojistku uzavírala asi desetina 

především velkých zemědělských podniků. 

V českých zemích zaznamenala největší úspěch specifická pojišťovací forma – 

vzájemná pojišťovna. Podniky tohoto typu byly zakládány v především v severozápadní 

části monarchie, přičemž v Čechách, na Moravě, ve Vídni a Haliči měly zpravidla podobu 

soukromé vzájemné pojišťovny, v alpských zemích získávaly spíše formu zemské 

pojišťovny. V českých zemích byly však nejen početně silně zastoupeny, ale zároveň 

představují hlavní a po dlouhou dobu jedinou formu pojišťovny, která zde sídlí. 

Za rozšířením této pojišťovací formy v českých zemích je možné hledat celou 

souhru faktorů. Podstatné je, že založení vzájemné pojišťovny nebylo kapitálově náročné. 

Většina velkých pražských vzájemných pojišťoven vznikla totiž v době, kdy byl v Čechách 

místní kapitál slabý. To platí pro dvacátá léta a vznik První české vzájemné pojišťovny 

stejně, jako pro léta šedesátá. Pojišťovny Praha a Slavia, které vznikly v druhém zmíněném 

období, představovaly projekty, formulované v prostředí české politické elity, které se 

                                                 
417

 Pojistná částka u předlitavských pojišťoven v Zalitavsku dosáhla roku 1907 výše 5,41 miliard korun. Die 
privaten Versicherungsunternehmungen im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im Jahre 
1907, Wien 1911, s. 146. 

418
 Na pojistné částce Předlitavska se roku 1898 podílely 4,36%. Die privaten Versicherungsunternehmungen 
im Reichstrathe vertretenen königreichen und Ländern im Jahre 1898, Wien 1901, s. 93. 
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ovšem nemohly opřít ve velké míře o český kapitál. První české banky vznikají teprve 

v této době.  Forma vzájemné pojišťovny přesto umožňuje realizovat založení pojišťoven i 

s relativně omezenou podporou českého průmyslového a obchodního kapitálu. Ke vzniku a 

úspěchu těchto pojišťoven přispěla i existence relativně vzdělané střední třídy, v nichž 

posilují krátce předtím vzniklé záložny návyk spořivosti a zároveň posilují jejich 

ekonomické postavení. Z tohoto maloměstského a venkovského středostavovského 

prostředí pocházejí zakladatelé místních pojistných spolků. Vzájemné pojišťovny v tomto 

prostředí nacházejí svou klientelu. Třetím faktorem, který přispěl k tomu, že v pojišťovací 

imaginaci českých podnikatelů hrála vzájemnost takovou roli, byl – domnívám se - 

specifický mód solidarity, který vzájemné pojišťovny umožňovaly realizovat. Bylo tak 

možné založit vzájemnost pojišťovny na jednom z empirických módů solidarity 

(podnikatelé jednoho průmyslového odvětví, měšťanstvo jednoho města) ale i na abstraktní 

představě společenství, jako je národ (slovanský, český), kterou měla pojišťovna dále 

posilovat. Zdály se být ideálním nástrojem k realizaci rozsáhlých plánů, které s nimi aktéři, 

kteří je zakládali, spojovali. 

Vzájemné a akciové společnosti se lišily svým sociálním zakotvením. Svými 

produkty, agenty, které zaměstnávali, i zacílením své reklamy se jednotlivé druhy 

pojišťoven zaměřovaly na skupiny klientů s odlišným sociálním statusem, a zároveň se 

klienti rozhodovali mezi různými podniky v závislosti na své pozici v sociálním prostoru, 

definované objemem a strukturou svého kulturního a ekonomického kapitálu. Ve srovnání 

s dalšími „měšťanskými“ formami spoření, popř. zdroji jistoty vyžadovalo pojištění, 

především životní, od klienta více schopnosti představit si riziko i porozuměn abstraktnímu 

mechanismu jeho sdílení. Vyžadovalo tedy větší vzdělání, zkušenosti, znalosti - tedy vyšší 

kulturní kapitál. Rozhodnutí pro pojištění a jednoho či druhého poskytovatele pojistné 

ochrany bylo výrazem sociální diference. Pojistka představovala statusový symbol, který 

byl „stavěn na odiv“ i ve formě pojistných tabulek, připevňovaných k pojištěným 

nemovitostem. 

Na klienty z vyšší třídy se orientovaly především akciové a zahraniční pojišťovny a 

do velké míry také První česká vzájemná. Také klientela specializovaných stavovských 

vzájemných pojišťovacích svazů pro jednotlivá odvětví průmyslu, patřila do vyšší třídy. 

Naopak vzájemné pojišťovny se zaměřovaly především na klientelu z třídy střední ve 

městech i na venkově. Průměrná pojistná částka u akciových společností byla zpravidla 

několikanásobně vyšší, než v případě pojišťoven vzájemných. V roce 1892 byl životním 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

157 

 

pojištění poměr mezi počtem pojistek u akciových společností a vzájemných společností 5 

ku 4 ale poměr pojistné částky 5 ku 2 (1884 vůči 968 zlatých), přestože vzájemné 

pojišťovny neprovozovaly tzv. lidové pojištění.
419

 Lokální pojišťovací spolky zajišťovaly 

nutnou pojistnou ochranu klientům, odmítnutým většími pojišťovnami. S jistou dávkou 

nadsázky by v případě vzájemných pojišťoven bylo možné mluvit o „pojišťovacích 

ústavech malého člověka“, které poskytovaly v oblasti pojistné ochrany služby stejné 

klientele, jako ústavy lidového peněžnictví. Zájem politických stran o včlenění vzájemných 

pojišťoven do svého tábora, stupňující se v době po politickém štěpení na konci 

devatenáctého století, by tuto tezi spíše potvrzoval.
420

 

Tabulka 49: Přijaté hrubé pojistné v roce 1903 podle druhů pojištění. Podnikání všech 

rakousko-uherských pojišťoven v rámci mocnářství i mimo něj (v K). 

Druh pojištění Hrubé pojistné  Podíl v % 

Životní 129,222.744 34,52 

Úrazové 16,459,181 4,40 

Požární 142,228.632 37,99 

Skel 639.026 0,16 

Krupobitní 17,909.735 4,78 

Dopravní 13,462.401 3,60 

Dobytčí 1,432.611 0,38 

Zajištění 51,840.283 13,85 

Proti vloupání 1,158.283 0,31 

Celkem 374,353.439 100 
Prameny: W. ROHRBACH, Technischer Fortschritt, s. 406. 

Přestože pojišťovny často zavedly velké množství pojišťovacích odvětví, hrály 

mezi nimi pojištění požární a životní stále rozhodující roli. Téměř čtyřicet procent 

přijatého pojistného připadalo na požární pojištění. Zároveň zažilo v posledních letech před 

koncem století a v desetiletí po jeho přelomu velký rozvoj pojišťování životní. Zatímco 

v roce 1890 bylo v Předlitavsku v platnosti celkem 446 345 pojistek
421

, rok před počátkem 

první světové války jejich počet dosahoval 1 759 528. Vzhledem k velmi nerovnoměrnému 

ekonomickému vývoji v jednotlivých zemích Předlitavska je možné předpokládat relativně 

větší rozšíření životního pojištění mezi střední třídou v rozvinutějších regionech. Celkem 

spadalo na životní pojištění 34,52 procent přijatého pojistného. Do jisté míry je převahu 

požárního pojišťování chápat jako výraz relativně pomalé modernizace mentality obyvatel 

podunajské monarchie, která jen pomalu nacházela v pojišťovací technologii možné řešení 

dalších existujících problémů, dalších sfér života, v nichž pociťovali potřebu jistoty. 

                                                 
419

 Statistische monatschrift, XX. Jg., Wien 1894, s. 512 
420

 Viz Z. SLÁDEK, České pojišťovnictví, passim. 
421

 Statistische monatschrift, XX. Jg., Wien 1894, s. 513. 
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5 Podnikání banky Slavie 

5.1 Požární pojištění 

5.1.1 Definice 

„Požár jest oheň, který vypukl v místě za ohniště neurčeném, aneb který ze svého 

ohniště rozšířil se na předměty k spálení neurčené. […]Požární pojištění jest pojišťováním 

škod, způsobených ohněm na předmětech; jest pojištění požární vlastně pojištěním 

předmětů.“
422

 

Požární pojištění tvořilo nejdůležitější odvětví škodového pojištění. Jeho účelem 

bylo vyrovnávat majetkové ztráty, způsobené na pojištěných věcech požárem, popřípadě i 

bleskem či výbuchem.
423

 Pojištěný předmět (riziko) mohly představovat nemovitosti 

(obytné, hospodářské nebo průmyslové budovy), i movitosti – živé in neživé (dobytek, 

zařízení domácnosti, sklad zboží, zásoby obilí, sena, slámy). Pojišťovna přitom 

nahrazovala škody na podstatě pojištěného předmětu, nebo způsobené ztrátou předmětu při 

požáru (popř. ztrátu možnosti s předmětem disponovat). Ušlý zisk naopak nahrazován 

nebyl, neboť riziko přerušení provozu podniku bylo předmětem pojištění šomážního. 

Pojistná událost nastala, když pojištěný předmět utrpěl škodu následkem požáru, 

popřípadě, pokud to bylo zakotveno v pojistné smlouvě, i když byl předmět poškozen 

vodou při hašení požáru, anebo výbuchem.
424

 Mezi výluky z pojištění patřily zpravidla 

škody, způsobené některými přírodními riziky (sesuvem půdy, povodní či výbuchem 

sopky), riziky sociálními a politickými (povstání, vzbouření, válka), úředními příkazy 

(kromě příkazů, spojenými s eliminací požáru), výbuchem prachu anebo třaskavin.
425

 

Význam požárního pojištění spočíval mimo jiné v jeho vlivu na hypoteční úvěr. 

Pojištění proti požáru bylo zpravidla podmínkou jeho čerpání a zároveň ho zlevňovalo. 

Věřitelům, jimž příslušelo k budově zástavní právo, dávala přitom legislativa zvýhodněné 

                                                 
422

 Brunon SWIĘTOCHOWSKI, Základy požárního pojišťování, Českoslovanské pojišťovnictví 9/2, 15. července 
1911, s. 93.  

423
 Václav PEČA, Požární pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 1026. 

424
 B. SWIĘTOCHOWSKI, Základy požárního pojišťování, s. 93. 

425
 V. PEČA, Požární pojištění, s. 1026. Peča mluví o přírodních a společenských katastrofách. 
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postavení, chránila je a zajišťovala jim práva, přesahující meze nároků samotného 

pojistníka.
426

 

5.1.2 Rozšíření požárního pojišťování 

 

Pro ilustraci rozšiřování požárního pojišťování v českých zemích sice nemáme dostupné 

statistické prameny, tento proces je nicméně možné sledovat a přesvědčivě doložit 

pohledem na dynamiku, s níž vznikaly v českých zemích požární pojišťovny.  

Výrazem pojistných potřeb především velkých pozemkových vlastníků je vznik 

dvou vzájemných pojišťoven na konci dvacátých let 19. století. Zároveň byly založeny 

první místní pojistné spolky a to především v etnicky německých oblastech Čech.
427

 

Nicméně praxe pojišťování vlastního majetku se v této době ještě ve větší míře nerozšířila 

mezi střední třídu a zůstala omezena na malou část společnosti. 

V šedesátých letech 19. století dochází v tomto ohledu ke zlomu a k rozšíření 

pojišťování nemovitého majetku proti požáru i mimo okruh šlechtické klientely. 

V Čechách vznikají v této době v rámci první zakladatelské vlny v pojišťovnictví 

pojišťovny, zpravidla vzájemné, v jejichž statutárních orgánech již zasedají především 

příslušníci měšťanstva. Klientelu, na niž se tyto pojišťovny obracejí, představuje 

především měšťanstvo, zvyšuje se ale i podíl klientů, pocházejících z venkova. Svědčí o 

tom skutečnost, že mnohé z pojišťoven začínají zároveň provozovat i krupobitní pojištění, 

které bylo doplňkem k požárnímu pojištění právě pro tyto zákazníky. 

                                                 
426

 Ibidem. Pojistné plnění může být pojistníkovi vyplaceno pouze se svolením věřitele. Bez svolení je 
výjimečně možné provést pojistné plnění pouze v případě, pouze pokud je zajištěné, že ho bude použito 
k znovuvystavění budovy. Pojišťovna musí provést pojistné plnění věřitelům i v případě, že pojistník 
jednal tak, že to pojišťovnu zprostilo závazku pojistné plnění provádět. Věřitel má navíc právo být 
pojišťovnou informován o platební morálce pojistníka. Právní akty, smlouvu rušící (např. výpověď 
smlouvy) nebo redukující, nebo okolnosti, činící smlouvu neplatnou, nabývají vůči věřitelům platnosti až 
měsíc po tom, co jsou o jejich nastání informováni. „Podobně jsou chráněna i další věcná oprávnění“. 

427
 Roku 1834 vznikla chebská požární pojišťovna (Egerländer Brandschaden-Versicherungsverein). K roku 
1846 jsou doloženy požární spolky v Liberci a Oboře u Netolic, následujícího roku v Petrovicích na 
Písecku a ve Vilsnici-Jílovém u Děčína, roku 1850 v Rovné u Strakonic, Boru u České Lípy a ve 
Vartenberku. O dva roky později vznikají pojišťovny v Markvarticích u České Kamenice, roku 1853 
v Horní Plané a roku 1855 pro broumovský okres. V roce 1908 bylo v Čechách registrováno 64 místních 
pojišťoven v němčině, zatímco v češtině pouze devatenáct. J. NOŽIČKA, Pojišťovnictví v historickém, ČL 
35, s. 113.; P. ČECH, První česká vzájemná pojišťovna, zal. roku 1827. V upomínku stého výročí, Praha 
1928, s. 73.; Statistická příručka království Českého, sv. 1, Praha 1909, s. 393-395. 
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V českém i německém prostředí Čech bylo v šedesátých letech 19. století postupně 

založeno sedm pojišťoven, provozujících požární pojištění.
428

 Připojilo se k nim dále 

několik desítek místních pojišťovacích spolků. Jejich vznik je výrazem existence 

pojistných potřeb na venkově, mezi statkáři a sedláky. Do krachu na vídeňské burze došlo 

ještě k založení dalších čtyř českých pojišťoven, z nichž ovšem jediná nemusela po roce 

1873 likvidovat.
429

 

Vznik většího počtu pojišťoven, které si našly svou klientelu, a skutečnost, že vedle 

nich na trhu působily ještě četné další požární pojišťovny, sídlící mimo české země, svědčí 

o širokém rozšíření pojistných potřeb a důvěry v požární pojišťování v českých zemích.  

Nebezpečí ztráty majetku působením požáru se tak stalo první sférou lidského 

života, kterou si obyvatelé českých zemí začali „zajišťovat“ kolektivním sdílením rizika 

prostřednictvím vzájemné pojišťovny. Požární pojišťovny se staly garantem jistoty tváří 

v tvář riziku požáru.  

5.1.3 Období počáteční obchodní expanze (do roku 1885) 

5.1.3.1 Obecné rysy 

 

První pojistky proti požárním škodám  předepsala Slavie 25. prosince 1869. Do té 

doby byla Slavie čistě životní pojišťovnou. Většina příjmů pojišťovny přicházela v této 

době z tontin, produktu na pomezí mezi loterií a životním pojištěním. Prodejem tohoto 

produktu získala Slavie kapitál, který investovala do rychlého vybudování sítě obchodních 

zastoupení v českých zemích, ale i v dalších územích monarchie s částí slovanského 

obyvatelstva. Slavia nejdříve zřídila obchodní zastoupení ve větších městech, ale krátce 

nato začala svá obchodní zastupitelství ve velkém množství ustanovovat i v malých, 

venkovských obcích. Požární pojištění, poskytované Slavií se totiž obracelo daleko více, 

než životní pojištění na maloměstskou a venkovskou střední třídu, která byla pro 

pojišťovnu nejlépe „dosažitelná“ právě pomocí velkého množství v jednotlivých obcích 

sídlících obchodních zástupců. Slavia jako své zástupce využívala aktéry, pro něž bylo 

zastupování pojišťovny zdrojem přivýdělku vedle jejich hlavního povolání (např. učitel, 

                                                 
428

 Asekurační spolek cukrovarníků (1863), Pražská městská pojišťovna (1865), St. Florian (1865), Burgsteiner 
wechselseitige Versicherungsanstalt (1865), Concordia (1867), Rolnická vzájemná (1869), Slavia (1869). 

429
 Z pojišťoven, vzniklých v sedmdesátých letech vznikla Plaňanská (1871). Data o vzniku pojišťoven z M. 
MARVAN a kol., Dějiny, passim. 
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úředník, hostinský, obchodník, sedlák).
 430

 Právě tato hlavní profese jim propůjčovala 

v rámci dané obce prestiž, díky níž získávaly pojistné produkty i pojišťovna sama na 

důvěryhodnosti. Robustní sít zástupců pojišťovny – v roce 1874 jejich počet dosáhl čtyř 

tisíc – představovala předpoklad rychlého získání velkého množství klientů v požárním 

pojištění. Poptávku po svém požárním pojištění Slavia začala od roku 1871 rovněž 

podporovat poskytováním pojištění krupobitního. Poté, co následkem hospodářské krize, 

počínající rokem 1873, poklesla poptávka po tontinách, dosud hlavním produktu 

pojišťovny Slavie, stalo se požární pojištění jejím nejdůležitějším pojistným odvětvím.  

5.1.3.2 Obchodní expanze 

Bezprostředně po svém vzniku rozšiřuje Slavia svou podnikatelskou aktivitu a 

organizuje své obchodní zastoupení zároveň ve venkovských oblastech Čech, v dalších 

regionech českých zemí i mimo ně. Nejprve jmenovala Slavia své obchodní zástupce, kteří 

pracovali bezprostředně pro ředitelství. Později začala zřizovat hlavní zastupitelství, která 

byla rozšířena, pokud přijaté pojistné obvodu zastupitelství dosáhlo určité výše, na 

zastupitelství generální (dále GZ), jejichž management postupoval do velké míry 

samostatně.
431

 Již k prvnímu lednu 1871 vzniklo GZ v Brně (pro Moravu a Slezsko) a v 

dalším průběhu roku 1871 založila Slavia síť GZ v Čechách. 

Hlavním pojistným produktem, který Slavia nabízela mimo české země, bylo 

požární pojištění.
432

 Pojišťovat proti požáru mimo české země začala Slavia několik týdnů 

potom, co rozšířila roku 1869 svou podnikatelskou aktivitu i na toto pojistné odvětví. 

Prvním krokem bylo zahájení obchodu v jihoslovanských regionech monarchie. Koncem 

dubna 1870, po necelých třech měsících podnikání především ve Slovinci obývaných 

alpských zemích, „na Jihoslovansku“, jak region označují výroční zprávy banky, odtud 

počítala vedle 25 zakladatelů již téměř dva tisíce klientů.
433

 Za celý rok 1870 přijala Slavia 

na pojistném 58 343 zl., z nějž na slovinskou klientelu připadala necelá desetina – 5 274 

                                                 
430

 Hospodářský nacionalismus přitom ovlivňoval i výběr obchodních zástupců: „do služeb přijímáni býti mají 
mužové ústavu národního důstojní“. V. PEČA, Banka Slavie, s. 92-93. 

431
 Například se zabývá organizací sítě získatelů.  

432
 Poptávka po životním pojištění zůstala – s určitou výjimkou GZ Brno a Lublaň – velmi omezená a 
krupobitní pojištění, které začalo být z propagačních důvodů – jako komplementární produkt 
k požárnímu pojištění - provozováno i v Uhrách, Haliči a Dolním Rakousku, bylo brzy pozastaveno. V roce 
1890 se management například rozhodl „v GZ Lvov a Vídeň nepojišťovat proti krupobití ani tento rok“. 
PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 29. 3. 1890.  

433
 Jednatelské zprávy valných hromad Svatojanských „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 
1869, Praha 1870, s. 15. 
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zl.
434

 Vzhledem k tomuto obchodnímu úspěchu bylo již k prvnímu lednu 1871 zřízeno 

v Lublani GZ pro Kraňsko, Korutany, Štýrsko a Přímoří, které později rozšířilo svou 

činnost i na Dalmácii, a po jistou dobu i na Chorvatsko a Slavonsko.
435

  

Pojišťovna zde zpočátku obtížně nacházela klientelu, neboť požární pojišťování 

nebylo ještě rozšířenou praxí. Poptávka po něm byla sociálně omezená, především na 

měšťany a zámožnější majitele půdy.
436

 Ve zbytku společnosti se setkávalo pojištění 

s nezájmem a nedůvěrou.
437

 Tyto překážky se však managementu zdejšího zastoupení 

Slavie podařilo překonat. Generální zastupitelství v Lublani totiž, s výjimkou několika let, 

kdy musela Slavia čelit konkurenci místní pojišťovny Slovenija, podnikalo s vysokým 

ziskem.
438

 Na místním trhu nebyla totiž tak silná konkurence pojišťoven, jako v českých 
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 C. NEČAS, Na prahu, s. 17. 
435

 V. PEČA, Banka Slavie, passim. 
436

 Nadto vyhledávali ti sedláci, kteří se pojišťovali, služby starších pojišťoven, Štýrskohradecké vzájemné a 
tří terstských – Generali, Riunione a Aziendy. 

437
 V případě generálního zastupitelství v Lublani konkrétně u Štýrskohradecké vzájemné a u tří terstských – 
Generali, Riunione a Aziendy. 

438
 Na jejím počátku stálo setkání podnikatelů v Celji 1871, kteří projednávali záměr založit pojišťovnu. 
Autorem předloženého projektu akciové pojišťovny, založené Slovinci a zaměřující se na jihoslovanskou 
klientelu byl Friedrich Seyerkammer šl. von Treuenstein. Tento návrh „národní“ pojišťovny vznikl krátce 
po uskutečnění jihoslovanského kongresu v Lublani (prosinec 1870), zároveň mu předcházel i vstup 
Slavie na zdejší trh. V této fázi převažují mezi zakladateli liberálové. V čele pojišťovny, která byla 
založena 15. srpna 1871, stál štýrský velkostatkář, kníže Salm Raifferscheid Krautheim, místopředsedou 
byl staroslovinec E. H. Costa, do té doby právní zástupce banky Slavie, ředitelem se stal von Treuenstein. 
Prva občna zavarovalna banka Slovenija, jejíž sídlo bylo brzy přeneseno do Lublaně, měla podle stanov 
podnikat v obou částech monarchie a poskytovat pojištění proti ohni, blesku, krupobití, výbuchu, rozbití 
skel, dopravní a dobytčí pojištění. Zároveň měla pojišťovna provozovat bankovní obchody (např. eskont 
směnek). Její základní kapitál ve výši dvou milionů zlatých byl splacen ze 40%. Třetinu akcionářů 
představovali kněží. Slovenija získala licenci 25. ledna 1872 a do obchodního rejstříku byla zapsána o půl 
roku později. Zároveň se během jejího vzniku posilovaly pozice staroslovinských aktérů, přičemž tenze 
vyvrcholily odchodem liberálů od projektu. Slovenija zahájila velmi rychle obchodní expanzi do dalších 
zemí monarchie, když otevřela zastoupení v Terstu, Praze, Brně, Vídni a v Uhrách.

 438
 Společně se Slavií 

byla jedinou pojišťovnou, která na území ve Slováky obydlených částech Slovenska používala formuláře 
ve slovenštině.  Pojištění začala vyvážet i do Srbska. Zakladatelé se zabývali dokonce plány zřídit 
zajišťovnu. Na tomto projektu je až zarážející podobnost mezi podnikatelskou strategií Slavie a Slovenije. 
Tato podobnost má svou objektivní příčinu. J. L. Černý, generální zastupitel Slavie v Lublani, byl totiž se 
zakladateli Slovenije v kontaktu a předával jim své know-how. Nakonec do služeb Slovenije zcela přešel a 
převzal její generální zastupitelství v Praze. Obchod Slavie vznikem konkurenční pojišťovny značně 
utrpěl, přičemž závažná byla především ztráta podpory ze strany kněží, hlavní opory národního hnutí na 
venkově. V duchu hospodářského nacionalismu, v němž nejprve Slavii podporovala, vedla nyní část tisku 
proti Slavii diskreditační kampaň. Po roce 1873 začíná však být zjevné, že pojišťovna Slovenija je ve 
vážných finančních potížích. Byly následkem nerealisticky zvolené podnikatelské strategie, podepsal se 
na nich i dopad krize. Ředitel pojišťovny byl odvolán, z vedení Slovenije odchází i E. Costa, kterého 
nahradil J. Bleiweis. Snaha sanovat pojišťovnu selhala, a tak bylo roku 1876 rozhodnuto o její likvidaci, 
která byla dokončena o deset let později. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 139.; S. GRANDA, op. cit, s. 39-40; 
V. PEČA, Banka, s. 154. 
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zemích, což umožnilo Slavii pojišťovat za vyšší sazby.
439

 O slabé konkurenci na zdejším 

trhu a vysokém manažerském výkonu, který podal manažer zdejšího generálního 

zastupitelství, svědčí výdaje GZ v Lublani, které představovaly pouze 77,29% jeho příjmů. 

Nadto příchod pojišťovny na trh proběhl souběžně se změnou stavební technologie, která 

snížila riziko požárů nemovitostí. Doškové střechy začaly být nahrazovány taškami.
440

  

O tři roky později, tedy až po propuknutí hospodářské krize, začíná druhá vlna 

zakládání generálních zastupitelství. Na základě pramenů, které jsou k disposici, přitom 

není možné usoudit, jestli byla další obchodní expanze reakcí na krizi, nebo jestli 

management „pouze“ pokračoval v již před krizí formulované strategii. Některá nově 

zřízená zastoupení banky se nacházela v Předlitavsku, většinou jsou však zřizována v 

Zalitavsku. V dubnu 1874 zřizuje Slavia GZ pro vnitrorakouské země ve Vídni a pro Halič 

a Bukovinu v Lvově. O dva roky později vzniká první generální zastupitelství na území 

Zalitavska. Slavia v této části monarchie podnikala již dříve, nicméně pouze krátkodobě, 

prostřednictvím hlavního zastupitelství. Již roku 1870 jednalo ředitelství banky Slavie o 

návrhu Antonína Balázsoviče zřídit v Trnavě zastupitelství pro živelní pojištění, které bylo 

za několik měsíců skutečně zřízeno. V únoru došlo k podpisu zastupitelské smlouvy, 

nicméně zastupitelství nebylo obchodně úspěšné a již v listopadu téhož roku byla smlouva 

předložena správní radě k vypovězení. V roce 1876 vzniklo generální zastupitelství v Rábu 

(Györ), které bylo následujícího roku přeneseno do Budapešti. Hlavním aktérem, který 

organizoval obchodní expanzi Slavie v Zalitavsku, byl velkostatkář Koloman Szepessy. 

Podnikání mezi slovenským obyvatelstvem spadalo však pod vídeňské generální 

zastupitelství, které zde působilo prostřednictvím J. Koutka. Roku 1877 byl jmenován 

hlavním zástupcem v Martině, nicméně jeho záměrem zůstávalo zřídit zde generální 

zastupitelství, což banka podmiňovala dosažením hranice 15 000 zlatých přijatého 

pojistného.  Mezi 1. lednem a 30. říjnem 1878 dosáhl Koutek a jeho hlavní zastupitelství 

14 283 zlatých brutto pojistného. Přestože téměř splnil předepsanou kvótu, k zřízení 

generálního zastupitelství nedošlo. Ředitelství požadovalo pro rok 1879 přijaté pojistné 

ještě o třetinu navýšit. Zároveň zřídilo v Trnavě další hlavní zastupitelství, vedené 

získatelem J. Valovičem. Obě zastupitelství rozvinula rozsáhlou získatelskou činnost. Na 

konci roku 1879 vykazovala v úhrnu 10 000 klientů a přijala 60 000 zlatých pojistného. To 

                                                 
439

 Ještě na přelomu století podnikalo např. v Kraňsku jedenáct akciových, ale pouze osm vzájemných a 
žádná místní požární pojišťovna, což jsou ve srovnání s Čechami, kde působilo vedle jedenácti akciových 
dalších 21 vzájemných pojišťoven a 68 místních spolků, velmi nízká čísla. 

440
 S. GRANDA, Reflections, s. 37.  
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dalo impuls ke zřízení generálních zastupitelství v Trnavě a Turčianském Sv. Martině, 

která zahájila svou činnost roku 1881.
441

 Roku 1883 pojistila Slavia v Uhrách 29 169 

klientů a přijala 137 516 zlatých netto pojistného.
442

 Obchod na území království 

Chorvatska a Dalmácie byl zpočátku veden generálním zastupitelstvím v Lublani. 

Nicméně obchod vedený z centra Kraňska komplikovaly jazykové rozdíly a geografická 

vzdálenost. Roku 1879 tak bylo založeno generální zastupitelství v Záhřebu, do jehož čela 

byl postaven majitel realit a vinic J. Kovačić.
443

 

Slavia tedy pokračovala dále ve své strategii obchodní expanze na území, obývaná 

slovanským obyvatelstvem. Nicméně v případě Haliče, Uher i Chorvatska se Slavonskem 

se jednalo o hospodářsky relativně zaostalá území. S tím souvisely i stavební technologie a 

materiály, využívané při stavbě budov, zvětšující možnost vzniku požárních škod i jejich 

rozsah, a tedy do velké míry i výši náhrad škod, vyplácených pojišťovnou. Přitom požární 

(a popřípadě i k němu komplementární krupobitní) pojištění byly v těchto regionech 

hlavními provozovanými pojistnými odvětvími Slavie. 

Příkladem mohou být župy Horních Uher, které se později staly součástí Slovenska, 

v nichž ještě roku 1890 z 892 991 staveb (necelá polovina z toho sloužila k bydlení)
444

 byla 

drtivá většina postavena s využitím rizikových materiálů. Dřevěné stavby představovaly 

46,21% budov, stavby ze sušených cihel a jílu 16,11%. Kombinace sušených cihel 

s kamenným, nebo cihlovým základem byla využita u 18,94% budov. Podobně nepříznivý 

byl pro pojišťovny i podíl rizikových střešních krytin. Z rákosu nebo (nezpracované) slámy 

bylo postaveno 51,79% střech. Šindelové a doškové střechy kryly 37,42% staveb.
445

 

Skutečnost, že pro uherský venkov byla typická souvislá zástavba, znamenala větší riziko 

požárů celých sídel. Pro Slavii přinášely hromadné požáry nutnost nahrazovat rozsáhlé 

škody.
446

 Například v obci Táp v rábské župě zničil požár v létě 1881 celkem 87 budov.
447

 

Boj proti těmto požárům neměl kdo vést. V Haliči, Bukovině i Zalitavsku působila 

v osmdesátých letech pouze hrstka hasičských jednotek.
448

  

                                                 
441

 R. HOLEC, op. cit., s. 147-150. 
442

 R. HOLEC, op. cit., s. 164. 
443

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 162. 
444

 Celkem 7 258 továrních/průmyslových budov, 405 tisíc obytných domů a 459 tisíc budov, sloužících 
k hospodářským účelům. 

445
 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 181. 

446
 C. NEČAS, Na prahu, s. 24. 

447
 R. HOLEC, op. cit., s. 159-160. 

448
 Viz předchozí kapitolu, kde je téma pojednáno detailněji. 
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O to významnější byl pro Slavii obchod na Moravě a ve Slezsku a podnikání 

v Jihoslovany obydlených regionech Předlitavska prostřednictvím generálního 

zastupitelství v Lublani. Z brněnského zastupitelství plynul do Prahy ročně v průměru zisk 

34 580 zlatých a z Lublaně 26 947 zlatých. Obchodní výsledky jednotlivých generálních 

zastupitelství prozrazují, že škodní průběh a správní náklady byly mimořádně vysoké. 

V Čechách podnikala Slavia se ziskem, představujícím cca 10% přijatého pojistného. Ve 

ztrátových regionech dostoupil poměr příjmů a výdajů až výše 10:15,6.  

Zatímco zřízení prvních generálních zastupitelství se ukázalo jako dobrý krok a 

přineslo zisk, v regionech, kam Slavia expandovala později, zaznamenávala značné ztráty. 

Svědčí o tom obchodní výsledky pojišťovny z let 1882 až 1889. Čechy, na něž spadala 

velká část jejího pojistného kmene, generovaly Slavii čistý zisk v průměru 50 662 zlatých 

ročně. Obchod generálních zastupitelství, založených po roce 1873, ve Vídni, Lvově a 

v jednotlivých oblastech Zalitavska, byl ztrátový. Na vnitrorakouském obchodu tratila 

Slavia ročně 5072 zlatých, v Haliči a Bukovině přišla ročně o 34 406 tisíc zlatých a 

v Chorvatsku a Slavonii ztratila ročně 2074 zlatých. Podobně nepříznivě se začal vyvíjet i 

obchod v Uhrách. Zatímco na počátku přinášelo toto území pro Slavii ještě nepatrný zisk, 

vedlo další rychlé rozšiřování obchodu, ke kterému aktéry ve vedení místního obchodního 

zastoupení silně motivovalo ředitelství, tím že podmínkou pro zřízení generálního 

zastupitelství určilo překonání prahu minimálního vybraného pojistného, především k 

pojišťování rizikovějších staveb, což přineslo nárůst škod a ve výsledku povážlivé ztráty. 

Jen v roce 1881 prodělala Slavie v Uhrách 15 tisíc korun. V dalších letech bylo požární 

pojišťování v této části monarchie podle hodnocení managementu Slavie „značně pasivní“. 

Ztráty dále navyšovala skutečnost, že Slavia v této oblasti začala provozovat i krupobitní 

pojištění.
449

  

Tabulka 50: Výsledky požárního pojišťování v Zalitavsku. Zisk, popřípadě ztráta (ve zlatých). 

Rok Martin Trnava Budapešť 

1875   108,8 

1876   9 272,5 

1877   9 264,0 

1878 4185,2  12 313,8 

1879 2414,1  9 986,1 

1880* -11231,6 -4 053,0 

1881* -853,3 -9386,8 -6 693,6 

Úhrn 1875-1881 -14 872,4 30 198,6 

* Bez výsledků GZ v Záhřebu. 

Prameny: R. HOLEC, op. cit., s. 170.  

                                                 
449
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Požární podnikání Slavie přinášelo poměrně malý zisk, který dále snižují ztráty 

z některých zemí, do nichž Slavia expandovala. Čistý zisk generálních zastupitelství 

obnášel mezi lety 1882-1889  asi 10% příjmů z pojistného a poplatků. Celkový výsledek 

požárního pojišťování banky byl ještě méně optimistický: suma 10% nezohledňuje ztráty, 

které Slavii přinesl obchod v Uhrách a krátký pokus zřídit generální zastupitelství 

v Novém Sadu. Tato nízká efektivita a ztráty přispěly k tomu, že jedním 

z charakteristických znaků podnikání Slavie před polovinou 80. let byl nízký stav rezerv.
450

 

Důvody nízké rentabilnosti byly odlišné. V případě Čech omezoval výši docíleného zisku 

konkurenční boj mezi zde podnikajícími pojišťovnami, který stlačoval pojistné sazby. 

Problémem, který se týkal podnikání v prostoru generálních zastupitelství Slavie, byly 

rizikové stavební technologie a materiály, využívané při stavbě nemovitostí, které měly za 

následek častější požáry, jejichž ničivý účinek posilovala často také absence hasičských 

spolků.
451

 Slavie podnikala především v Haliči a v Uhrách s větším rizikem, než v českých 

zemích.
452

  

Tabulka 51: Podnikání banky Slavie 1882-1889 (bez obchodu GZ v Uhrách a Vojvodině, ve zlatých).   

Zastoupení Příjmy Výdaje Čistý zisk 
Poměr výdajů  
k příjmům v % 

Ředitelství 628 185 582 639 45 546 92,75 

Mladá Boleslav* 1 209 863 1 087 840 122 023 88,26 

Budějovice* 834 322 756 853 77 469 90,72 

Louny* 577 178 558 871 18 307 96,83 

Chrudim 805 772 696 362 109 409 86,42 

Plzeň 671 881 639 339 32 541 95,16 

Čechy celkem 4 727 201 4 321 904 405 295 91,42 

Lublaň 949 379 733 799 215 580 77,29 

Vídeň* 73 005 113 580 -40 575 155,57 

Lvov* 436 396 508 427 -72 031 116,51 

Záhřeb 270 409 287 007 -16 598 106,14 

Brno 1 567 837 1 291 193 276 644 82,36 

Mimo Čechy celkem 3 297 026 2 934 006 363 020 88,99 

Celkem 8 024 227 7 255 910 768 315 90,43 

*generální zastupitelství v režii ředitelství. 

Prameny: PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 6. listopadu 1890.  

Zatímco využití českého hospodářského nacionalismu bylo jedním z elementů, 

který umožnil Slavii posílit její podíl na trhu českých zemí, strategie slovanského 
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 107. 
451

 Například na území dnešního Slovinska se počet hasičských družstev začal zvyšovat až od osmdesátých let 
19. století. Peter ŠTIH – Vasko SIMONITI – Peter VODOPIVEC, Slovenska zgodovina. Družba – politika - 
kultura, Ljubljana 2008, s. 294. 
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 Srv. kapitolu, věnovanou požárnímu pojišťování. 
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hospodářského nacionalismu, vývoz pojištění především do dalších Slovany obydlených 

oblastí monarchie nebyla tedy v prvních dvou desetiletiletí existence Slavie úspěšná. 

Výjimku z tohoto pravidla představovalo generální zastupitelství v Lublani. Po polovině 

osmdesátých let 19. století se tak správní rada Slavie rozhodla ke změně manažera Slavie i 

podnikatelské strategie pojišťovny. Nové manažerské vedení se rozhodlo zvýšit sazby, 

stornovat špatná rizika, ukončit podnikání na některých ztrátových trzích a zefektivnit 

organizační strukturu zastupitelství i jejich úřadování. Rezignovalo také na další obchodní 

expanzi v požárním pojišťování. Obchodní výsledky Slavie se po polovině osmdesátých let 

se následkem těchto změn postupně zlepšují. Zatímco poměr příjmů k výdajům za léta 

1882-1887 pro GZ ve Lvově dosahoval 119%, za celé desetiletí 1882-1891 tento poměr 

činil již pouze 108%.
453

  Roku 1889 bylo ztrátové jediné generální zastupitelství 

(Budějovice), přičemž ztráta byla toliko v řádu tisíců. 

5.1.3.3 Zajišťování 

 

Zajišťování představovalo pro Slavii v období krátce po jejím založení problém, 

který byl obzvláště aktuální pro její požární podnikání. Slavia se obrátila především „na 

slovanské pojišťovny“, které ovšem o přijímání rizik Slavie do zajištění neprojevily 

zájem.
454

 I když se Slavii poté podařilo uzavřít několik zajišťovacích či soupojišťovacích 

smluv s předlitavskými pojišťovnami, měla stále problémy při jejich prodlužování. 

Důvodem, proč se další pojišťovny zdráhaly zajišťovat rizika Slavie, mohla být jejich 

nedůvěra k solidnosti nově vzniklého ústavu, ale i neochota podporovat konkurenční 

pojišťovnu.
455

 Slavia totiž, jako mnoho nově vzniklých pojišťoven, sledovala obchodní 

strategii, která jí měla zajistit rychlý přísun nových klientů.
 456

 Konkurovala dalším 

pojišťován výší svých sazeb.
457

 Slavia po celé první období podnikala mimo 

nejvýznamnější cenový kartel monarchie, tzv. „konkordát“ požárních pojišťoven
458

, do 

                                                 
453

 PAČP, fond Slavia, k. 4, inv. č. 1. 
454

 Jednatelské zprávy valných hromad Svatojanských „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 
1869, s. 16. 

455
 Většina větších předlitavských pojišťoven totiž podnikala i na trhu českých zemí. 

456
 F. L. Chleborád se ji dokonce pokoušel zakotvit ve stanovách pojišťovny. 

457
„Jestliže by však některý ze starších solidních ústavů vzájemných nabízel prémie levnější [měl výhodnější 
sazby, pozn. VP] než my, prosíme o laskavé zprávy; jsmeť po tu dobu, pokud naše statistické práce 
nebudou úplně dokonány a samostatné naše sazby upraveny, vždy ochotni, ubírati se stejným krokem za 
ústavy vzájemnými“, píše se v pátém oběžníku získatelům Slavie. NA ČR, fond Policejní ředitelství Praha I 
– prezidium 1900-1907, k. 1934, Výtah z oběžníků, reversu a poučky pro zastupitelstva vzájemně 
pojišťovací banky „Slavia“ v Praze. 
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 Konkordát byl v době svého vzniku sdružením výlučně akciových společností. 
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nějž vstoupila až po přelomu století. O této strategii nepřímo svědčí i velmi nízký čistý 

zisk, kterého Slavia docilovala v osmdesátých letech. Až po polovině osmdesátých let 

došlo (nicméně nikoliv v rámci kartelu) k navýšení pojistných sazeb a k „uvedení 

pojistných hodnot v soulad s faktickými cenami“.
459

 

Cestou k řešení potíží při navazování zajišťovacích smluv byl podíl Slavie na 

zakládání První české zajišťovací banky. Jedním z klíčových aktérů při projektování 

zajišťovny byl ředitel Slavie F. L. Chleborád. Z šesti tisíc akcií První české, znějících 

celkem na 1 200 000 zlatých, upsala Slavia tisíc kusů, čímž si zajistila několik křesel v její 

správní radě. Na zakládací valné hromadě, která se odehrála 31. ledna 1872 v zasedacím 

sále banky Slavie, bylo zastoupeno 5235 akcií.
460

 O spojení zajišťovny s kapitálem, 

reprezentovaným Českou národní bankou, založenou roku 1872 pražskými obchodními 

kruhy, svědčí rozhodnutí zajišťovny všechny své volné prostředky ukládat u tohoto 

ústavu.
461

  Později získala významnou pozici v První české zajišťovací Živnobanka.
462

  

Vznik zajišťovny neotevřel pro Slavii pouze možnost cedovat jí svá rizika, ale také 

začít provozovat ve větším rozsahu vlastní aktivní zajišťovací obchod. Na zajistném trhu se 

Slavia po roce 1872 prostřednictvím zajišťovny angažovala relativně silně, na trzích, o 

nichž měl její management málo informací. Slavia navazovala kontakt s pojišťovnami, o 

jejich solidnosti neměla jasné záruky. Tím, že uzavírala s dalšími pojišťovnami na trhu 

smlouvy o soupojištění, rozšiřovala své možnosti zajišťování vlastních rizik. Ze zisku ze 

zajišťovacího obchodu se přitom kryly náklady na vlastní zajišťování Slavie.
463

  Slavia se 

pomocí zajišťování podílela na požárním pojišťování v Rusku, Francii, Rumunsku, 

Uhrách, Německu i Egyptě. 

Do roku 1874 byl zajišťovací obchod ziskový. Slavii přinesl v úhrnu zisk 100 000 

zlatých. Po propuknutí hospodářské krize však začala Slavia na zajišťovacím obchodě 

zaznamenávat ztráty. Jejich následkem došlo postupně k redukci závazků Slavie vůči 

dalším pojišťovnám a nakonec roku 1879 k naprostému zastavení zajišťovacího obchodu. 

Nicméně, i přes zaznamenané ztráty, byla celková bilance zajišťovacího obchodu Slavie za 

sedmdesátá léta stále aktivní.
464
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 107. 
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 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 112-114. 
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 František VENCOVSKÝ (red.), Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, s. 121. 
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 První česká zajišťovací nebyla však jedinou zajišťovnou, jejíž vznik se připravoval. Živnostenská banka 
společně se Všeobecnou českou bankou zakládaly zajišťovnu Labe, k jejímuž vzniku však nakonec 
nedošlo. F. SMRČEK, Dějinný vznik, s. 51-70. 
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5.1.3.4 Klientela: stavovská nebo národní vzájemnost? 

Riziko se stává vyčíslitelným pouze, když je rozloženo v rámci skupiny. Aktivita 

pojišťovny spočívá právě v tom, že vytváří tuto skupinu výběrem a rozdělováním rizika. 

Pojišťování funguje na základě socializace rizika, přičemž charakteristickým rysem 

aktivity pojišťoven je vytváření vzájemných skupin, což si mohou jejich zákazníci 

uvědomovat, jako v případě vzájemných pojišťoven, nebo si této charakteristiky vědomi 

být nemusejí, jako v případě pojišťoven akciových.
465

 

Banka Slavia vznikla jako specifická pojišťovací forma, jedna z možných aplikací 

pojišťovací technologie. Vznikla v protikladu k těm institucím, které rozdělovaly riziko 

především v rámci jednoho stavu (stavěly tedy svou vzájemnost na stavovské solidaritě), a 

k akciovým pojišťovnám. Tím, čím se projekt Slavie odlišoval od těchto institucí, které 

v této době v českých zemích působily, nebo vznikaly, bylo založení její vzájemnosti na 

národní identitě. Deklarovanou ambicí jejích zakladatelů bylo pojistit celý pomyslný 

český, popřípadě slovanský národ.
466

 

Nicméně v praxi Slavia především na trhu českých zemí čelila silné konkurenci 

dalších pojišťoven. Stavovsky definovaná vzájemnost, na níž byly některé z nich založeny, 

působila pro klientelu stále lákavě. Slavia ve snaze konkurovat jim v prvních letech po 

svém vzniku nejen rozdělovala rizika do čtyř oddělených skupin, ale snažila vytvářet 

sdružení pojistníků, fungující v rámci pojišťovny, založená na stavovské solidaritě a 

vzájemném ručení (pouze) za svá rizika.  

Původně byl pojistný kmen Slavie rozdělen do čtyř „pojišťovacích tříd“: 

1. velkostatky a zboží, jimi skladované, pokud nejsou v souvislé městské nebo venkovské 

zástavbě 2. nemovitosti a jejich obsah ve městech a městysech, které jsou postaveny 

s využitím materiálů, snižujících riziko vzniku požáru 3. nemovitosti a jejich obsah 

v obcích, kde převládá využití měkké střešní krytiny, 4. továrny a větší živnostenské 

závody.
467

  

Rizika v jednotlivých třídách byla dále dělena podle polohy, charakteru zástavby a 

stavebního materiálu. K jednotlivým třídám pojišťovna volila odlišný přístup. Každá třída 

tvořila své oddělené technické rezervy o rozdílné výši.
468

 Ze zisku, docíleného 
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 F. EWALD, Insurance and risk, s. 202-203. 
466

 Viz výše – kapitola, věnovaná založení banky a její identitě. 
467

 Stanovy „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1870, s. 18. Znění stanov, potvrzených dle 
zmocnění ministerstva vnitra č. 16846 ze 7. prosince 1869. 
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v jednotlivých třídách měla být klientům vyplácena dividenda v různé výši podle 

příslušnosti k třídě. Budování sítě hasičských sborů, které Slavia podporovala příspěvky a 

dary ve formě hasičské techniky, mělo být hrazeno ze zisku pouze některých z těchto tříd, 

přičemž potřebné náklady neměli nést velkostatkáři a podnikatelé.
469

 

V prvních měsících roku 1870 byly podniknuty první kroky ke zřízení 

samosprávného Spolku slovanských mlynářů, který měl být zvláštním rizikovým 

společenstvím v rámci banky. Činnost zahájil 30. března 1870.
470

 Fungoval jako zcela 

nezávislé oddělení s odděleným účtováním, z jehož zisku se odděleně tvořily rezervy a 

vyplácely dividendy.
471

 Správní výlohy spolku se hradily ze společného účtu pojišťovny, 

přičemž Slavii odváděl spolek malou část svého zisku. Pojistníci měli práva a povinnosti 

ostatních klientů Slavie, podíleli se na chodu spolku (schvalování přihlášek, vyšetřování 

škod) a jejich zástupci byli delegováni do dozorčí rady pojišťovny.
472

 Klienti, kterým 

pojišťovna nahradila škodu, měli povinnost se u něj pojišťovat po dobu dalších deseti 

let.
473

 

Argumentem, s nímž pracovala reklama banky, propagující tyto produkty, 

prostoupená hospodářským nacionalismem v jeho české i slovanské variantě, byl program 

hospodářské emancipace mlynářů pomocí spolčování. Podle propagačních tiskovin měl 

spolek za cíl odstranit z beder mlynářů jedno z nejtěžších břemen, kterým jsou náklady na 

požární pojištění: „Jsme v ohledu tomto tak bídně na tom, že veliká část pojišťoven sotva 

aneb pouze za ohromné roční poplatky a to ještě takřka z milosti nás pojišťuje, a pojištěná 

část tato jest přece tak kolosální, že v nižádném není poměru naproti skuteční škodě. Tomu 

lze se vyhnouti, pojistíme-li se sami aby ty statisíce zlatých, které ročně cizáckým odvádíme 

společnostem, zůstaly mezi námi, čili jedním slovem, zařídíme-li si pro sebe zvláštní 

                                                 
469

„Členové třídy 1. a 4. obdrží 45% a třídy 2. a 3. k rozdělení 35% [zisku] a mimo to k zřízení sborů a náčiní 
hasičských, jakož i na opravy staveb pro uvarování požárů [] 35%. Po dovršení fondu záložního [utvoření 
technických rezerv, pozn. VP] připadne v třídách 1. a 4. celkem 95%, v třídách 2. a 3. celkem 45% výtěžku 
členům, dále v třídách poslednějších 50% na hasičské sbory, náčiní a na opravení staveb pro umenšení 
místního nebezpečí z požárů; zbývajících 5% připadá ve všech třídách fondu penzijnímu.“ Stanovy „Slavie“ 
vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1870, s. 18. 
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pojišťovnu, kde sami pro sebe chceme kapitály shromažďovati pomocí vkladů, které nyní 

z větší části cizáckým platíme pojišťovnám. Abychom však pojišťovnu měli již uspořádanou 

[…], která tak velikých výhod nám poskytne, jakých bychom při vlastní samostatné s tíží se 

dodělali, proto navrhujem, abychom přistoupili ku vzájemně pojišťovací bance ‚Slavii‘.“
474

  

Pojišťování u Slavie je výhodnější především tím, že rozděluje riziko „po veškerých 

zemích slovanských“ zatímco samostatná pojišťovna mlynářů by byla omezena pouze na 

„na království naše“, tedy na Čechy.
475

 Slovanská spolupráce realizovaná v rámci Slavie 

nepřinese benefity pouze pro mlynáře samé, ale má být součástí vývojové strategie pro 

celou nacionálně českou společnost, „protože právě mlynáři to jsou, kteří nejhlavnější 

výrobek českomoravských rolníků spracují“.
476

 Zároveň, aby posílila motivaci mlynářů 

uzavřít pojištění, pokusila se Slavia zavést nové pojišťovací odvětví, pojišťování škod 

z povodní na jezech, přičemž podmínkou uzavření tohoto pojištění bylo členství v 

pojišťovacím spolku mlynářů.
477

 

Na stavovské vzájemnosti spočívaly také analogicky projektovaná společenství pro 

velkostatkáře a církevní stavby. Podle reklamní brožury, obracející se na velkostatkáře, 

spočívá zásluha Slavie v tom, že „vytříbilať zásadu vzájemnosti […] zvláště zakládáním 

zvláštních samosprávných spolků či oddělení pro předměty, buď nebezpečím, buď účelem 

sobě podobné. Zařízením tím přivedena samospráva k rozsáhlejší platnosti a docíleno té 

znamenité výhody, že majitelé lepších, méně nebezpečných předmětův nepřispívají na 

objekty jiných druhů, leč že tvoříce samostatný celek o sobě užívají nezkráceně všech 

velkolepých výhod a dobrodiní svého oddělení.“  Spolek měl být vystaven na podobných 

principech, jako spolek mlynářů. Velkostatkáři měli spolek sami vést a rozhodovat, kdo do 

něj může být přijat a kdo ne. Náklady spolku měly být kryty z obecných příjmů všech 
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oddělení, ale spolek měl tvořit vlastní rezervy.
478

 Do jejich nashromáždění měla Slavia 

ručit za všechny náhrady.
479

 Podobně měl vzniknout i spolek pro kostely a jmění církevní, 

jehož zisk měl být využíván k podpoře dostavby svatovítského chrámu v Praze. 

Tato specifická pojišťovací forma, spočívající na stavovské vzájemnosti v rámci 

vzájemnosti národní, neuspěla. Přestože sbor důvěrníků mlynářského spolku měl v roce 

1870 celkem 128 členů
480

 a spolek pojišťoval mlýny nejen „v celé koruně svatováclavské, 

nýbrž i u bodrých Slovinců, Slováků a pobratimců Srbů v knížectví Srbském“, znamenal 

tento projekt neúspěch. Mlýny se ukázaly jako příliš velké riziko, vyžadující postupovat 

velkou část pojištěných rizik do zajištění. Nadto počet klientů stagnoval a riziko nebylo 

tudíž možné rozložit na dostatečně velkou skupinu. Zatímco spolek pro pojišťování mlýnů 

byl nakonec zřízen, podobné projekty, zaměřující se na velkostatkáře a církevní stavby, 

realizovány ani nebyly, přestože deklarace ve výročních zprávách banky a vytištěné 

reklamní materiály svědčí o značném zájmu managementu Slavie na jejich vzniku.
481

 Po 

nabízených produktech existovala totiž pouze slabá poptávka. Pojistné potřeby rizikových 

skupin, na které se tento koncept měl zaměřit, byly již kryty v rámci starších vzájemných 

pojišťoven (velkostatkáři, církev), nebo se větší část těchto skupin spoléhala na 

samopojištění (mlynáři). 

Na neúspěch pokusu získat klienty prosazováním stavovsky vymezené solidarity 

ukazují obchodní výsledky roku 1873. Podle nich pojišťovala Slavia velkostatky v hodnotě 

3,88 milionu zlatých. Naopak lépe si vedla pojišťovna mezi průmyslníky - továrny a větší 

živnostenské podniky u ní byly pojištěny celkem na pojistnou částku 19,6 milionu zlatých. 

Do spolku mlynářů vstoupilo 1327 členů, tedy sotva osmina všech českých mlynářů, kteří 

pojistili své mlýny celkem na 6,26 milionu zlatých. Naproti tomu běžné stavby a jejich 

obsah byly pojištěny na 39,37 milionu zlatých (z toho 4,1 milionu spadalo na polní 

plodiny)
.482

 

Slavia tak ve výsledku na tuto pojišťovací formu rezignuje. Roku 1874 došlo ke 

sloučení „pojistných tříd“ velkostatku a průmyslu s ostatními riziky. Činnost spolku 

mlynářů sice pokračovala nadále, ale počet jeho členů stoupl do konce osmdesátých let 

pouze na dvě tisícovky. Obchod v komplementárním pojistném odvětví - pojišťování jezů 
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– nebyl pro nedostatek přihlášených klientů ani zahájen.
483

 V roce 1886 zahajuje Slavia 

spolupráci se stavovskou organizací, Spolkem českomoravských mlynářů.
484

 Spolupráce 

měla přinést oboustranný ekonomický prospěch. Slavie výměnou za propagaci svých 

produktů nabízela podporu zřízení odborné mlynářské školy, která by byla poskytována ze 

zisku z mlynářského pojišťování.
485

 Přes snahu o spolupráci se stavovskou organizací 

mlynářů se počet klientů spolku rozsáhleji nerozrostl a spolek byl v tichosti zrušen. 

Všechny tyto kroky byly součástí pokusu o rozšíření sociálního zakotvení 

pojišťovny. Tyto skupiny, fungující na bázi stavovské vzájemnosti, zřizované v rámci 

pojišťovny, založené na vzájemnosti v rámci národa, měly pro Slavii získat klientelu, která 

se do té doby pojišťovala u stavovsky založených pojišťoven. Nicméně tato snaha selhala, 

neboť po těchto službách, nabízených Slavií, se zvedla pouze slabá poptávka. Cílová 

klientela zůstala věrná pojišťovnám, u nichž se pojišťovala do té doby. Postupem času tak 

došlo ke sloučení těchto oddělených skupin s hlavním jádrem klientů požárního 

pojišťování Slavie, kterým zůstala městská a venkovská střední třída. 

5.1.3.5 Dividendy 

 

Hlavním důvodem nízkého stavu rezerv byla strategie rozdělování zisku, kterou 

Slavia sledovala od svého vzniku. Velkou část docíleného přebytku podle ní měla 

nasměrovat zpět ke klientům přímo ve formě dividend a nepřímo ve formě dotací 

hasičským organizacím. 

V době počátků podnikání Slavie nebylo životní pojištěním jediným pojistným 

odvětvím, v němž byl klientům poskytován podíl na zisku.
486

 I v požárním pojištění byl 

ukládán zisk jen částečně do rezerv, většina měla být využita k vyplácení dividend 

klientům, buď ve formě slevy na pojistném v dalším roce, nebo v hotovosti. Na počátku 

stanovy předvídaly vyplácení padesáti procent zisku z pojišťování velkostatků a továren ve 

formě dividendy podnikatelům a velkostatkářům. Ostatním klientům mělo připadnout 35% 
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 Výroční zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze, za rok 1886, Praha 1887, s. 13. 
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zisku v jejich „třídách“ a ze zbylých prostředků mělo být využito dalších 40% na hasiče a 

hasidla. 

Reálně však byla vyplacena dividenda pouze v prvním roce podnikání Slavie na 

poli požárního pojišťování (1870), kdy získali velkostatkáři slevu na pojistném 6% a 

podnikatelé 27,90%. Mezi další klienty zisk rozdělen nebyl, dosažený přebytek byl zčásti 

využit na nákup hasičského vybavení a zčásti z něj byly podpořeny architektonické 

projekty, které měly v prostoru reprezentovat sílu národního hnutí – svatovítský chrám a 

Národní divadlo.
487

 Toto vyplacení dividendy v prvním roce banky mělo jasně propagační 

charakter a v dalších letech se již neopakovalo. Potom, co bylo ve stanovách zakotveno, že 

dividenda se má vyplácet pouze v případech, že by na jednoho klienta připadlo více, než 

50 krejcarů, plynulo o to více prostředků na podporu hasičských organizací.
488

 Postupem 

času se zvyšoval podíl na zisku, z nějž je dotován zaručovací fond. Po přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let směřuje již drtivá většina zisku do rezerv.
489

 

5.1.3.6 Obchodní výsledky 

 

Počáteční rozšiřování obchodu Slavie v kontextu silné konjunktury přineslo značný 

nárůst pojistné částky i přijatého pojistného. Zatímco v prvním roce požárního pojišťování 

uzavřela Slavia 12 225 smluv na pojistnou částku 14,1 milionu zlatých, roku 1873 

pojišťovala a zajišťovala Slavia 89 690 požárních pojistek v celkové hodnotě 74, 97 

milionu zlatých.
490

 Objem přijatého pojistného se za první čtyři roky existence pojišťovny 

zvětšil 5,6 krát. 

V průběhu krize, která nastoupila po burzovním krachu roku 1873, pokračoval 

nárůst pojistné částky. V roce 1874, kdy Slavia otevřela své filiálky ve Vídni a Lvově a 

převzala požární pojistný kmen z konkursní podstaty První české všeobecné pojišťovací 

banky (pojistná částka 2,6 milionu zlatých), se výše přijatého pojistného oproti 

předchozímu roku zvýšila o třetinu. V následujících třech letech se nárůst objemu přijatého 

pojistného -  přesto, že Slavia vstoupila v roce 1874 nově na trh dvou zemí Předlitavska a 

přes krach některých konkurenčních pojišťoven - značně zpomalil. S pokračující krizí se 
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 106. 
488

 Obce, které mají dostat podporu nejdříve určovány losem, potom na základě dohody se samosprávou. 
Podporovány byly nejen obce v českých zemích ale i v dalších regionech, kde Slavia podnikala. 
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totiž stále více domácností, zemědělských i průmyslových podniků rozhodovalo náklady 

na pojištění omezit, nebo se zcela spolehnout na samopojištění.  

Situace se začala měnit s překonáváním krize a s nástupem konjunktury v českých 

zemích. Ten byl od roku 1878 ve znamení rozvoje cukrovarnictví; prosperovalo však i 

železářství, těžba uhlí a strojírenství. V zemědělství přinášelo profit rozšiřující se 

řepařství.
491

 Tento vývoj se positivně odrazil i v požárním pojišťování Slavie. Částečně i 

v souvislosti s rozšiřováním obchodu Slavie v Zalitavsku došlo po roce 1878 k nárůstu 

přijatého pojistného. Oproti roku 1874 byl objem přijatého pojistného v roce 1880 třetinu 

vyšší. Tím ale růst objemu přijatého pojistného skončil. Až do roku 1885 pak přijaté 

pojistné v souvislosti s omezováním obchodu v Uhrách stagnovalo. Na rozdíl od 

předchozích let, kdy byl škodní průběh relativně výhodný, a Slavie podnikala se ziskem, 

musí v osmdesátých letech pojišťovna vyplácet vyšší náhrady škod a v letech 1881 a 1885 

podniká s vysokou ztrátou (83 a 110 tisíc zlatých). Nejhorší škodní průběh zaznamenala 

Slavia v roce 1885, tedy rok po vypuknutí cukrovarnické krize, která v Čechách poškodila 

i další odvětví a měla za následek rovněž vyhlášení konkursu České společnosti pro úvěr 

pozemkový.
492

 Krize zvýšila tzv. subjektivní riziko
493

 mnoha pojištěných objektů 

v českých zemích. Zároveň se na ztrátách podílely i vysoké požární škody v Uhrách a 

v Haliči. Technické rezervy Slavie, rozdělené do „rezervního fondu“ (ze zákona povinná 

rezerva) a „zaručovacího fondu“
494

, které vzhledem k dosavadnímu využívání zisku 

k jiným účelům nedosáhly velké výše, byly následkem těchto náhrad škod značně 

redukovány. Roku 1885, po odečtení utrpěných ztrát, dosahoval zaručovací fond pouze do 

výše 7% přijatého pojistného. 

Po vyčerpání zaručovacího fondu by bylo nutné sáhnout do fondu rezervního, což 

by mělo na důvěryhodnost pojišťovny značně negativní efekt a potenciálně hrozilo nutností 

vypsat dodatečné doplatky pojistného, které by měly za následek ztrátu důvěry klientely. I 

když ani k jednomu z těchto scénářů nakonec nedošlo, prestiž Slavie byla bezpochyby 

poškozena. Značné ztenčení technických rezerv se stalo příležitostí pro některé aktéry ke 

kritice banky. Jiří Kožíšek, který ve svém pamfletu útočil na management Slavie
495

, tak 
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mezi své argumenty zahrnul i tvrzení, že se managementu pojišťovny za dobu její 

existence „nepodařilo jediný krejcar pro banku Slavii zahospodařiti a jakožto uložený 

kapitál některého mimořádného rezervního fondu vykázati.“
496

  

Graf 1: Pojišťování banky Slavie 1870-1885 (v převodu na koruny). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1870-1885. 

Kroky, které měly zabránit dalším ztrátám, se snažil management Slavia podnikat 

ještě před rokem 1885. Spočívaly v urychleném ukončení pojišťování v regionech, kde byl 

obchod Slavie obzvláště ztrátový. Došlo také ke stornování rizik v některých dalších 

lokalitách. Zároveň došlo ke změně na postu generálního tajemníka Slavie – Františka 

Nováka nahradil František Vlach, jehož úkolem bylo provést konsolidaci podnikání 

pojišťovny. 

Otazníky visely především nad dalším podnikáním v Uhrách. Dozorčí rada 

pojišťovny již v roce 1883 navrhovala vzhledem ke stále nepříznivějšímu poměru mezi 

režií a bilančními výsledky.
497

  V květnu roku 1884 předložil Novák zprávu o výsledcích 

podnikání v Uhrách, v níž navrhoval pokračovat v podnikání v Zalitavsku a podle níž bylo 

podnikání v regionu ziskové, které mělo předpoklady pro rentabilní podnikání. Ředitelství 

Slavie tuto argumentaci ovšem nepřijalo a navrhlo zřídit zvláštní komisi, která svou zprávu 

předložila o dva měsíce později, v létě 1884. Podle ní bylo požární podnikání v Uhrách od 

roku 1880 „značně pasivní“ a řešením bylo omezení obchodního angažmá Slavie 

v regionu.  Management Slavie zvažoval alternativy dalšího vývoje v průběhu roku 1885.  

V lednu se uskutečnilo zasedání komise vybraných členů ředitelstva a správní rady, 
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 Jiří KOŽÍŠEK, Několik pravdivých slov o dědičných spolcích a správě banky „Slavia“ v Praze, Brno 1884, s. 
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497
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generálních tajemníků i vedoucích generálních zástupců v Uhrách. Referát A. Hovorky 

měl učinit dojem, že zdejší obchod udělal „celkem rozhodný krok k lepšímu“. V navazující 

tříhodinové diskusi se část manažerů postavila za úplnou likvidaci obchodu v Uhrách (J. 

Milde a J. Záhoř), část za další pokusné setrvání a činnost na tomto teritoriu (K. P. Kheil a 

J. V. Novák), a P. Sedlák se stavěl za 2-3 letou organizační práci. Podle přijatého 

kompromisního návrhu se mělo vyčkat na výsledky podnikání za rok 1885 a rozšířit 

působnost Slavie i na jižní oblasti Bačky a Banátu, zároveň byla určena pravidla, podle 

nichž se mělo pokračovat v pojišťování ve ztrátových okresech.
498

 Na základě tohoto 

usnesení vzniklo GZ v Novém Sadu. Jeho vznik zapadal do širšího záměru části 

managementu (K. P. Kheil), která roce 1885 chtěla dále sledovat strategii obchodní 

expanze a zřídit generální zastupitelství v Srbsku a Bulharsku, z těchto plánů však 

následkem srbsko-bulharské války sešlo.
499

 

Tabulka 52: Obchodní výsledky 1870-1918 (v přepočtu na koruny). 

Období Zisk v daném 
období 

Prům. zisk 
za jeden 
rok 

Pojistné přijaté 
v daném 
období 

Prům. výše 
pojistného za 
jeden rok 

Škody v 
daném 
období 

Prům. výše 
škod za 
jeden rok 

1870 15 786  15 786  170 726  170 726  29 120  29 120  

1871-1875 172 826  34 565  4 654 790  930 958  2 587 692  517 538  

1876-1880 244 410  48 882  7 501 026  1 500 205  4 814 936  962 987  

1881-1885 -48 434  -9 687  8 339 804  1 667 961  5 413 240  1 082 648  

1886-1890 283 562  56 712  9 041 898  1 808 380  4 966 616  993 323  

1891-1895 1 265 858  253 172  11 241 104  2 248 221  6 598 048  1 319 610  

1896-1900 846 908  169 382  13 013 886  2 602 777  8 545 301  1 709 060  

1901-1905 288 879  57 776  15 864 452  3 172 890  11 131 425  2 226 285  

1906-1910 583 170  116 634  19 329 347  3 865 869  12 660 224  2 532 045  

1911-1913 342 993  114 331  24 622 503  4 874 168  10 044 560  2 008 912  

1914-1918 3 628 276  725 655  28 478 682  5 695 736  11 736 342  3 912 114  

celkem 7 624 234 155 597 132 258 218  2 699 147  78 527 504  1 602 602  

Prameny: Vypočet z Výročních zpráv banky Slavie 1868-1918.  

5.1.4 Konsolidace, budování rezerv a cesta k modernímu velkopodniku (Po roce 

1886) 

5.1.4.1 Obecné rysy 

Utrpěné ztráty vedly k personálním změnám na manažerských pozicích. 

Zodpovědnost za ně nesl ředitel František Novák, který byl k 1. lednu 1887 penzionován. 

Nahradil ho František Vlach, který byl do služeb banky přijat k 1. lednu 1885. Pojišťovnu 

řídil nejprve ve funkci ředitelského tajemníka, a posléze převzal vedle Novákovy agendy i 
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jeho funkci generálního tajemníka.
500

 Úkolem nového ředitele bylo realizovat nutné 

změny, vedoucí ke konsolidaci podnikání banky Slavie.  

Změna výkonného manažera pojišťovny přinesla i výraznou změnu její 

podnikatelské strategie. Před ředitelem stál především úkol snížit nepříznivý škodní 

průběh, omezit správní náklady a zefektivnit organizaci pojišťovny. Ze zisků, které by tyto 

kroky přinesly, bylo třeba odepsat ztráty a nedobytné pohledávky klientů i obchodních 

zastoupení a vytvořit vyšší technické rezervy, jejichž objem by zabránil opakování situace, 

které pojišťovna čelila v polovině osmdesátých let.  

Potřeba učinit požární pojišťování opět ziskovým byla o to naléhavější, že 

v polovině osmdesátých let mělo toto pojistné odvětví prvořadý význam. Rozhodujícím 

pojistným odvětvím zůstalo až do konce devadesátých let devatenáctého století, tedy do 

doby, kdy se výrazně zvedla poptávka po životním pojištění. Celkový objem pojistného v 

životních odborech překročil celkové pojistné z požárního pojišťování až v roce 1898. 

5.1.4.2 Obchodní expanze 

5.1.4.2.1 Reorganizace a disciplinace 

 

Nový výkonný manažer pojišťovny přistoupil s cílem zefektivnit fungování 

organizační struktury Slavie nejen k centralizaci GZ v Čechách, ale také k disciplinaci 

managementu i zaměstnanců GZ mimo české země a reorganizaci sítě obchodních 

zástupců. 

Nicméně rozhodnutí pokračovat v pojišťování v Uhrách bylo - s výhledem na 

vykazovanou ztrátu po třech kvartálech roku 1885 - brzy revidováno. Správní rada 

rozhodla 3. října 1885 o urychlené likvidace požárního podnikání v Zalitavsku, s výjimkou 

generálního zastupitelství v Záhřebu. Slavia chtěla svůj pojistné kmen převést na 

pojišťovnu Magyar-Franczia, avšak k dohodě nedošlo. Požární kmen banky byl nakonec 

do jara 1886 rozdělen na agentury jiných pojišťoven
501

, přičemž slovenský požární kmen 

převzala Elsö magyar bisztosító.
502

 Generální zastupitelství bylo uzavřeno 31. října 

1886.
503

 V říjnu následujícího roku bylo zrušeno generální zastupitelství v Novém Sadě, 

                                                 
500

 Stal se generálním tajemníkem pojišťovny. Později mu byl udělen i titul ředitele a posléze i generálního 
ředitele, s nímž však nebylo spojeno posílení pravomocí v pojišťovně. I jako ředitel měl Vlach na zasedání 
ředitelství formálně pouze poradní hlas. Prakticky to byl však již předtím on, kdo činil zásadní strategická 
rozhodnutí. 
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neboť se podle vyjádření ředitelství obrat GZ téměř rovnal nule – přijaté pojistné dosáhlo 

pouze výše 2 650 zlatých. Jeho agenda byla přesunuta do Záhřebu.
504

  

Změna na manažerské pozici znamenala také rezignaci na ambiciózní strategii 

obchodní expanze a zavádění inovací. Během dvou desetiletí mezi zrušením generálního 

zastupitelství v Novém Sadu (1887) a zřízením GZ v Sarajevu (1910) zůstal počet 

generálních zastupitelství mimo české země beze změny. Naopak, v českých zemích byla 

na počátku devadesátých let síť generálních zastupitelství zredukována, neboť zvyšovala 

správní náklady. Zrušením generálních zastupitelství v Chrudimi (1891) a Plzni (1896), 

posledních z pěti generálních zastupitelství, zřízených na počátku sedmdesátých let, jejichž 

agenda ještě nebyla přenesena do Prahy, došlo v Čechách k dokončení procesu přebírání 

obchodu generálních zastupitelství pražskou centrálou, umožněného rozvojem komunikací. 

Zároveň přijalo ředitelství roku 1896 nabídku generálního zástupce v Brně, F. Wurma, 

který se vzdal k 30. červnu své funkce a jeho GZ bylo převzato ředitelstvím, které ho 

začalo provozovat ve vlastní režii.
505

 

Podnikání generálních zastupitelství, ležících mimo české země, bylo podrobeno 

revizi, jejíž výsledky ukazují další z příčin předchozích ztrát. Kontrola odhalila ve všech 

případech, že kancelářské práce byly prováděny pozdě či nedbale. K tomuto závěru došla 

například kontrola ve Lvově v červnu 1894. Kancelářské práce jsou podle ní v nepořádku a 

úředníci jsou nezkušení. Zároveň bylo zjištěno, že aktér rusínského národního hnutí 

Bogdan Dědickij
506

, který měl Slavii podporovat, vyvíjí příliš malou aktivitu. Jeho gáže 

byla proto omezena.
507

 Hrubá porušení kancelářského řádu konstatovaly i další revize až 

do výměny manažera generálního zastupitelství.
508

 Naopak příznivěji dopadla kontrola 

v Lublani, nicméně generálnímu zastupiteli Ivanu Hribarovi byly přesto uděleny pokyny, 

jak by mohl provoz dále zefektivnit.
509
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 Manipulační práce zde byly „v takovém postupu, v jakém dříve nebývaly“, PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 3. 
července 1893. 
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Výsledky kontroly ve Vídni a Záhřebu přinesly horší výsledky. Nejen že ředitel 

nalezl úřední práce v nepořádku, ale kontrola odhalila i podvody a zpronevěry. Jeden 

z úředníků odcizil životní kvitance a zpronevěřil peníze, které na ně inkasoval. Bylo to 

možné, neboť v generálním zastupitelství docházelo k porušování kancelářského řádu a 

nebyly prováděny kontroly. Ke kontrole nedošlo ani po tom, co byla část zpronevěry 

odhalena. O zjištěných nesrovnalostech nebylo informováno generální ředitelství.
510

 Dvě 

zpronevěry byly odhaleny i v GZ v Záhřebu.
511

 Následkem disciplinace úřednického 

personálu ze strany ředitele bylo, že počínaje druhou polovinou devadesátých let již při 

kontrolách zásadní „prohřešky“ v provádění  kancelářských prací odhalovány nebyly. 

Od poloviny osmdesátých let zahájila roku 1887 Slavie rovněž reorganizaci sítě 

svých získatelů
512

 a postupovala opatrněji při výběru rizik.
513

 Cesta dohledu a trestů - 

personálních změn – zvýšila, společně s lepším škodním průběhem, efektivitu podnikání 

Slavie. Proti průměru osmdesátých let klesl roku 1889 poměr nákladů vůči příjmům v 

Lublani o 11% (na 66%), v Záhřebu a Lvově o 30% (na 76% a 89%) a ve Vídni o 74%.
514

 

Došlo i ke snížení dlužné částky obchodních zástupců a klientů vůči pojišťovně. Zatímco 

v roce 1886 dlužili Slavii klienti 232 tisíc zlatých a získatelé 223 tisíc, klesla tato částka do 

roku 1892 o třetinu a do roku 1897 na polovinu.  

Poté, co se Slavia stáhla z Uher, docházelo již pouze k menším změnám v rozsahu 

území, kde Slavie podnikala. Nejprve ukončila Slavia požární pojišťování v Srbsku, kde ji 

do té doby reprezentovalo hlavní zastupitelství.
515

 Následně přestala v polovině prvního 

desetiletí 20. století dočasně pojišťovat v Dalmácii. 

                                                 
510

 Úředník pokračoval ve zpronevěrách i měsíc potom, co byla část nesrovnalostí odhalena. Napáchal škodu 
nejméně 867 zlatých. Zodpovědní úředníci byli potrestání, ale na úředníka však rozhodnutím správní rady 
nebylo podáno trestní oznámení. PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 10. říjen 1891. 

511
 Roku 1891 zpronevěřil jeden ze zaměstnanců banky přes 2000 zlatých Tajemník, který nesl díl 
zodpovědnosti, „zmizel“ Další zpronevěra byla odkryta roku 1894, společně s „nedbalou prací“. Jednou 
z příčin problémů, s nimiž se potýkalo toto GZ byla podle výsledné zprávy i skutečnost, že generálnímu 
zastupiteli „chybělo na hybnosti“. PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 17. září 1891.; PAČP, fond Slavia, zápisy 
SRR, 20. února 1892.; PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 1. března 1894. 

512
 V roce 1892 tak například Ivan Hribar informoval ředitelství, že bude reorganizovat síť získatelů v 
Dolenjsku, části Korutan a Dalmácii. PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 18. červen1892; Výroční zpráva 
„Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze, za rok 1887, Praha 1888, s. 18. 

513
 Ve výroční zprávě za rok 1889 se píše o: „vytrvalém pokračování v nové organizaci celého obchodu 
požárního, jak při generálních zastupitelstvích ve správě ředitelské, tak i při generálních zastupitelstvích 
ve správě toho kterého generálního zástupce, dále svědomitém si počínání při přijímání předmětů 
k pojištění navrhovaných, které přináší růst obchodu.“ Výroční zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací 
banky v Praze, za rok 1889, Praha 1890, s. 12. 

514
 PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 6. listopadu 1890. 

515
 První kroky, směřující ke zřízení generálního zastupitelství na srbském území byly učiněny již v roce 1870. 
V té době již v Bělehradě působilo hlavní zastupitelství. Jeho vedoucí, V. Illek, dal managementu impuls 
k úvaze o zřízení generálního zastupitelství tím, že přislíbil využít svůj sociální kapitál k získání úředního 
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V posledních čtyřech předválečných letech naopak zřídila dvě nová generální 

zastupitelství. Nejdříve, roku 1910 bylo založeno generální zastupitelství pro území Bosny 

v Sarajevu, které však mělo provozovat především životní pojišťování. V létě 1913 bylo 

také učiněno rozhodnutí rozdělit požární obchod generálního zastupitelství ve Lvově, 

přičemž jeho západohaličská část měla být přesunuta do Krakova. Životním pojišťováním 

se i nadále mělo zabývat, vhledem k malé poptávce po něm, pouze lvovské zastoupení. 

Nejednalo se tedy o vstup na nový trh, pouze o rozdělení již existujícího obchodu 

z organizačních důvodů.  Generální zastupitelství v Krakově bylo otevřeno 1. ledna 1914. 

Obchodní expanze po přelomu století tak měla tedy v případě pojišťovny Slavie – na rozdíl 

od akciových bank – pouze symbolický charakter.
516

 Nadto ani jedno z nově zřízených 

generálních zastupitelství svou činnost do počátku války ve větší míře nerozvinulo. 

V posledních letech před vypuknutím první světové války došlo také k inovaci, 

spojené s provozovanými pojistnými odvětvími. Slavia začala od 1. ledna 1910 nabízet i 

pojištění proti škodám způsobeným rozbitím a prasknutím zrcadlových a tabulových skel a 

zároveň pojištění proti vloupání, přičemž první z nich bylo provozováno a vykazováno 

v rámci požárního odboru. Jednalo se o pojišťovací odvětví, které vycházelo vstříc velice 

úzké klientele, především obchodníkům, jejichž prodejny byly vybaveny prosklenými 

                                                                                                                                                    
povolení. Vedení Slavie s tímto krokem souhlasilo, nicméně Slavii se získat povolení srbských úřadů přes 
Illekův slib nepodařilo. Získatelskou činností zůstalo nadále pověřeno místní hlavní zastupitelství. Jeho 
činnost byla však omezena po několika ničivých požárech, které způsobily v roce 1872 velké škody. Slavia 
učinila rozhodnutí zastavit pojišťování movitostí a pokračovala pouze s pojišťováním nemovitostí pod 
tvrdou krytinou.  
Nový impuls k rozšíření podnikatelské aktivity Slavie v Srbsku vzešel v polovině osmdesátých let od Ivana 
Hribara. Na jaře roku 1885 uzavřel zastupitelskou smlouvu, podle níž měl rozšířit získatelskou činnost 
v životním pojištění v Bělehradě a dalších městech, přičemž v požárním pojištění měl uzavírat pojistky 
pouze s klienty z metropole. Výsledkem cesty člena správní rady a zároveň jednoho z ředitelů Slavie K. P. 
Kheila, která se uskutečnila v letních měsících roku 1885 v doprovodu I. Hribara bylo rozhodnutí o zřízení 
generálního zastupitelství v Bělehradě a také hlavního zastupitelství Sofii, které mělo být rozšířeno na 
generální zastupitelství v případě, že by se místnímu zastupiteli podařilo získat výnosný obchod – 
pojišťování státních budov. V zemi s nízkou vnitřní poptávkou počítala Slavia se státem jako s klíčovým 
klientem. Nicméně k realizaci plánů na zřízení těchto obchodních zastoupení Slavie nedošlo. V září bylo 
bulharské knížectví sjednoceno s východní Rumelií a v listopadu 1885 vypukla srbsko-bulharská válka. 
Hlavní zastupitelství v Sofii následkem neklidné politické situace nebylo zřízeno a přijímání nových 
pojistek v Srbsku bylo na čas zastaveno. Ze Srbska se Slavia stáhla zcela až po roce 1892, kdy vydala 
srbská vláda nový zákon, který s protekcionistickými cíli upravoval podmínky dalšího podnikání 
zahraničních pojišťoven na srbském trhu. Management se rozhodl „na tyto podmínky nepřistupovat a 
další pojišťování v Srbsku přerušit. Další pokus o rozšíření pojišťování do Bulharska byl učiněn roku 1911 
bulharskými aktéry, nicméně management Slavie ho nereflektoval. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 201. C. 
NEČAS, Na prahu, s. 28-30; V. PEČA, Banka Slavie, s. 49. 

516
 Management k podobnému kroku nebyl motivován, neboť nejvýnosnější obchod (životní pojišťování) 
provozovala Slavia v českých zemích. V případě požárního pojišťování měli manažeři pravděpodobně 
v dobré paměti neúspěch v Uhrách a další ztráty v polovině osmdesátých let, v případě životního 
pojištění nešlo počítat v dalších Slovany osídlených regionech monarchie, v nichž Slavie ještě 
nepodnikala, s velkou poptávkou. 
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výklady.
517

 Na konci roku 1913 bylo proti rozbití či prasknutí pojištěno sklo v hodnotě 

412 487 korun.
518

 Význam tohoto odvětví v rámci podnikání Slavie byl zcela 

zanedbatelný. 

Inovace, ke kterým Slavia přistoupila v posledních letech, předcházejících první 

světové válce, měly do velké míry podružný význam a v požárním pojišťování Slavie se 

v některých případech nestihly ani promítnout. To však neměnilo nic na situaci, že si 

Slavia držela pozici nejsilnější české požární pojišťovny. 

5.1.4.2.2 Vývoj a ziskovost generálních zastupitelství Slavie
519

 

 

Když Slavia na počátku sedmdesátých let zřídila svá zastupitelství především ve 

Slovany obývaných regionech monarchie, nalezla zde relativně malou poptávku po svých 

produktech. Silná nedůvěra panovala především vůči životnímu pojištění, nicméně 

skutečně rozšířené mezi obyvatelstvem nebylo ani pojišťování živelní. 

Jedním z elementů realizace strategie obchodní expanze bylo využití slovanského 

hospodářského nacionalismu, který je v dobové reklamě nepřehlédnutelný. Předpokladem 

úspěchu strategie, založené na hospodářském slavismu, bylo v případě pojišťovnictví 

příznivé přijetí ze strany místního národního hnutí. Přínos spojení s ním spočíval 

především ve skutečnosti, že Slavia mohla využít organizační strukturu národního hnutí ve 

prospěch své vlastní získatelské činnosti: její produkty byly doporučovány aktéry 

národního hnutí, její více či méně skrytá reklama vycházela v tisku, který byl na národní 

hnutí napojen a podobně. Tato propagace umožňovala pojišťovně překonávat nedůvěru ze 

strany potenciální klientely a působila také jako instrument konkurenčního boje. 

Příznivé přijetí národním hnutím a s ním spojená podpora pojišťovny bylo 

výsledkem vyjednávání mezi pojišťovnou a elitou místního národního hnutí. Intence těchto 

aktérů byly rozdílné. Na jedné straně stála pojišťovna, jejímž cílem bylo zajistit co 

nejméně problémový chod obchodního zastupitelství a co nejvyšší zisk. Na straně druhé 

stáli aktéři národního hnutí, které se nemohlo opřít o vlastní pojišťovnu, založenou 

nacionální solidaritě. Slavia jim slibovala být náhradou za pojišťovnu tohoto typu. Od toho 

se rovněž odvíjely jejich intence: zajistit co největší finanční podporu ze strany Slavie 

                                                 
517

 Tento nový typ výkladu se ve větší míře rozšířil až s novou výstavbou díky novým stavebním technikám 
v 80. a především 90. letech 19. století. Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Zlaté časy české reklamy, Praha 1999, s. 60. 

518
 Výroční zpráva banky Slavie za rok 1913, Praha 1914, s. 6. 

519
 Vzhledem k tomu, že organizačně se generální zastupitelství v Brně nelišilo od jiných filiálek (např. 
v Lublani), zahrnuji ho do tohoto výkladu. Vývoj generální zastupitelství zde analyzuji v pořadí, v němž 
byly založeny. 
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organizacím národního hnutí a jeho tisku, zaměstnání aktérů národního hnutí ve službách 

Slavie a kooperaci Slavie s nacionálně vyhraněnými podniky. Slavia navíc při svém 

úřadování využívala místní jazyk. Postupem doby se s podporou národního hnutí podařilo 

Slavii získat v prostoru některých generálních zastupitelství relativně rozsáhlou klientelu 

požárního a ve výjimečných případech i životního pojištění.
520

 

Graf 2: Vývoj požárního obchodu na území jednotlivých generálních zastupitelství 1887-1918: přijaté 

netto pojistné (ve statisících K). 

 

Prameny: Archiv ČP, fond Slavie, zápisy SRR 1888-1918. 

Vzhledem k tomu, že se území generálního zastupitelství Slavie nekrylo vždy 

s hranicemi jednotlivých území monarchie, nelze v některých případech
521

 přesně určit 

podíl Slavie na místním trhu. Nicméně díky průběžným bilancím Slavie je možné sledovat 

škodní průběh v těchto regionech a získat tak rámcovou představu o rentabilitě podnikání 

v jednotlivých regionech a o faktorech, které ji ovlivňovaly. 

5.1.4.2.2.1 Lublaň 

Slavia zřídila generální zastupitelství v Lublani na počátku sedmdesátých let. 

Dějiny banky Slavie tento krok věrohodně vysvětlují úvahou, že hospodářská situace 

                                                 
520

 V roce 1893 předepsalo GZ v Lublani „na území slovinském“ životní pojistky v celkové hodnotě 1,3 
milionu zlatých. Vzhledem k tomu, že celkem uzavřela Slavia 3567 pojistek na celkovou pojistnou částku 
4,87 milionu zlatých, podílelo se GZ v Lublani na nové produkci 26,69%. PAČP, fond „Slavia“, k. 133, 
Stenografický protokol sepsaný o 26. řádné valné hromadě „Slavie“ konané dne 12. května 1894, s. 62-
63. 

521
 Týká se to především území GZ v Lublani, které přesahovalo hranice více zemí monarchie, nepůsobilo 
však vždy na celém jejich území (Korutany, Štýrsko), ale podobný problém se vynořuje zčásti i v případě 
GZ Slavie pro Moravu a Slezsko. 
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v oblastech, obývaných Slovinci byla ze všech slovanských zemí monarchie nejbližší 

českému vývoji.
522

  

Ze strany slovinského národního hnutí byla Slavia přijata mimořádně příznivě. Elita 

národního hnutí, včetně „otce národa“, staroslovinského
523

 politika J. Bleiweise, se 

podílela na zakládání pojišťovny.
524

 Relativně silnou nedůvěru k pojišťování, popřípadě 

nechuť měnit stávající pojišťovnu, se kterou se Slavia setkala, pomáhalo Slavii překonávat 

využití struktur národního hnutí k obchodní propagaci. Slavia získala podporu obou 

hlavních deníků, vycházejících ve slovinštině.
525

 Velmi významná byla ve slovinské 

venkovské společnosti podpora se slovinským národním hnutím se identifikujících kněží, 

kteří nejen propagovali produkty Slavie, ale zároveň sami uzavírali pojistky: pojišťovali 

například církevní objekty proti požáru.  

Generální zastupitelství v Lublani, které organizovalo obchod Slavie v oblastech 

obývaných Slovinci a dále na Istrii a v Dalmácii, bylo společně s generálním 

zastupitelstvím v Brně a Lvově nejvýznamnějším generálním zastupitelstvím Slavie. Mezi 

lety 1887 až 1913 se výše pojistného, přijatého GZ v Lublani, více než zdvojnásobila. 

V druhém jmenovaném roce dosáhla výše 541 tisíc K. Mezi lety 1893-1909 mělo 

lublaňské zastoupení Slavie větší podíl na přijatém pojistném, než generální zastupitelství 

v pro Moravu a Slezsko v Brně.
526

 Do roku 1910 vykazovalo také v požárním pojištění 

ročně více přijatého pojistného, než generální zastupitelství ve Lvově. Jihoslovany 

obývaná území Předlitavska pro Slavii představovala po Čechách druhý nejdůležitější trh. 

Až do přelomu století se podnikání v Lublani vyznačovalo i výhodným poměrem mezi 

přijatým pojistným a náhradami škod, a tedy docíleným ziskem.
527

 

Tato situace se změnila především se vznikem místní konkurenční pojišťovny. 

K pokusu založit v Lublani slovinskou pojišťovnu došlo (po vzoru Slavie) již během 

zakladatelské horečky. Konkurence ze strany nové pojišťovny a novinové útoky donutily 

                                                 
522

 Cílem Slavie podle této práce bylo, aby se „slovinský jih těsněji připoutal na český sever“. V. PEČA, Banka, 
s. 154. 

523
 Neúspěch aktivistické politiky ve Vídni rozdělil slovinský politický tábor na dvě křídla, konzervativní 
staroslovince, spojené s Novicemi a politiky J. Bleiweisem, L. Tomanem a E. Costou, kteří zastávali 
spolupráci s politikou dvora a na liberální mladoslovince, uskupených kolem Slovenskega naroda, jejichž 
hlavními představiteli byli F. Levstik a Tomšič, kteří naopak prosazovali program pasivní rezistence. Jan 
RYCHLÍK – Mária TONKOVÁ – Ladislav HLADKÝ – Aleš KOZÁR, Dějiny Slovinska, Praha 2011, s. 129. 

524
 Konkrétně financovala zřízení požárního odboru. 

525
 Tedy konzervativních („staroslovinských“) Novic, vydávaných v Lublani, a liberálního („mladoslovinského“) 
Slovenskega naroda, který od roku 1868 vycházel v Mariboru. 

526
 Například roce 1901 přijala Slavia prostřednictvím Lublaně asi 405 000 korun pojistného, prostřednictvím 
Brna asi 336 tisíc. 

527
 Viz výše výsledky podnikání Slavie za osmdesátá léta 19. století. 
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Slavii přesunout generální zastupitelství do Terstu, kde stagnovalo. Pojišťovna Slovenija, 

jejíž solidarita byla po vzoru Slavie založená na slovinské a slovanské kolektivní identitě, 

však musela brzy likvidovat.
528

 Na konci roku 1875 se rozhoduje management Slavie 

přenést GZ zpět do Lublaně. Provoz zahájilo 15. května 1876 a do jeho čela byl postaven 

Ivan Hribar, který začínal ve službách Slavie „od píky“ jako úředník a na této pozici, již 

vykonával přes 40 let, se ve slovinské společnosti i v očích českého kapitálu akreditoval 

jako výkonný manažer.
529

 Hribar se stal, především po přelomu století, významným 

partnerem českého kapitálu při jeho expanzi na jih. Zároveň byl symbolický kapitál, který 

jako manažer Slavie nashromáždil, zdrojem uznání i ve slovinské společnosti a umožnil 

mu stát se jedním z předních aktérů slovinské liberální politiky: stal se starostou Lublaně, 

zemským i říšským poslancem. Při vedení GZ využíval ve prospěch podnikání Slavie 

svého sociálního kapitálu a posílil prvky hospodářského nacionalismu v propagaci 

pojišťovny. Slavia byla osobou svého generálního zástupce a dalšími sítěmi spojena 

s liberálním proudem slovinské politiky. 

Novou konkurenci na slovinském trhu přineslo Slavii stranické štěpení 

v devadesátých letech 19. století. V té době se formovalo klerikální hnutí, které nacházelo 

klientelu především na venkově, postiženém agrární krizí. V roce 1890 vzniklo Katolické 

politické sdružení, které se roku 1895 přetvořilo na Katolickou národní stranu, která byla 

katolickou stranou křesťansko-sociálního typu.
530

 S tímto táborem byla spojena na přelomu 

století založená vzájemná pojišťovna, sídlící v Lublani, která provozovala požární pojištění 

                                                 
528

 Viz výše. 
529

 Ivan Hribar (*19. září 1851, Trzin - †18. duben 1941, Lublaň). Slovinský politik, podnikatel, diplomat a 
spisovatel. Poté, co byl vyloučen z gymnázia, odešel do Prahy, kde začal od roku 1870 pracovat jako 
úředník pro pojišťovnu Slavia. Později přešel v jejích službách do Vídně a Terstu. Roku 1876 převzal 
vedení GZ v Lublani, v jehož čele stál do roku 1919. Byl jedním z hlavních slovinských liberálních politiků. 
V letech 1882-1910 zasedal v městském zastupitelství Lublaně, v roce 1896 byl poprvé zvolen starostou 
města. Tuto funkci zastával do roku 1910, kdy nebylo jeho znovuzvolení potvrzeno císařem. Roku 1889 
byl zvolen do zemského sněmu, v němž zasedal do roku 1906. Ve volbách roku 1907 byl zvolen do Říšské 
rady. Účastnil se mj. zakládání Lublaňské kreditní banky a Lublaňské městské spořitelny. Aktivně 
participoval na projektech, spojených s Kramářovým neoslavismem. Ivan Hribar zůstává v čele GZ 
v Lublani až do roku 1919, přestože roku 1910 žádá o své uvolnění z této pozice, v době války je krátce 
uvězněn, propuštěn a následně dva roky trávil v domácím vězení v salzburském Abtenau. Po vzniku 
samostatné Jugoslávie plnil několik let funkci velvyslance v Praze. Po porážce Jugoslávie nacistickým 
Německem a jeho spojenci spáchal Ivan Hribar 18. dubna 1941 sebevraždu. PAČP, fond Slavia, Protokoly 
SRR, 11. listopadu 1910. Žarko LAZAREVIĆ, Kontraverze česke sence – Ljubljanska kreditna banka 
v precepu časa/Kontroverze kolem českého stínu – Lublaňská kreditní banka v běhu času, in: Jure 
GAŠPARIČ – Eduard KUBŮ – Žarko LAZAREVIĆ – Jiří ŠOUŠA, Češi a Slovinci v moderní době – Čehi in 
Slovenci v dobi moderne, Praha – Ljubljana 2010, s. 289 an.; Igor GRDINA, Ivan Hribar. „Jedini resnični 
radikalec slovenski“, Ljubljana 2010, s. 16-22. Žarko LAZAREVIČ, Gospodarski vidiki delovanja Ivana 
Hribarja, in: Igor GRDINA (ured.), Hribarjev zbornik, Ljubljana 2010, s. 108. 
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a pojištění zvonů.
531

 Slavii tak vyvstala nová místní konkurence. Nebyla však založena 

jako Slovenija na nacionální solidaritě, ale především na solidaritě konfesionální. Jejím 

vznikem se upevnilo spojení Slavie s liberálním táborem. Nově založená pojišťovna 

představovala pro Slavii silného konkurenta, který se zaměřoval na stejnou klientelu. 

Podařilo se jí získat téměř stejný podíl na trhu, jako lublaňskému generálnímu 

zastupitelství Slavie. V  roce 1913 činil objem jejího přijatého pojistného 493 350 K.
532

  

Konkurenční boj s místní pojišťovnou podstatně snížil lukrativnost slovinského 

obchodu. Zatímco byl v devadesátých letech, před založením konkurenční pojišťovny, 

poměr nahrazených škod vůči přijatému pojistnému dosahoval 54,79%, v prvním desetiletí 

nového století vzrostl na 84,33%.
533

 Po započtení správních nákladů musel být zisk 

relativně skromný. Nicméně nově vzniklá pojišťovna konkurovala Slavii pouze v živelním 

pojištění a Slavia kolem přelomu století měla v tomto regionu i nezanedbatelný životní 

kmen. 

Dalmácie a Istrie s Goricí představovaly dlouhodobě ztrátová území, která spadala 

do působnosti generálního zastupitelství v Lublani.
534

 Ztráta za léta 1893-1906 se 

vyšplhala více než na 100 tisíc korun. Roku 1907 zde Slavia přestala provozovat požární 

pojišťování a odprodala svůj pojistný kmen pojišťovně Croatia.
535

 Zároveň se jako 

problematický jevil i obchod v Istrii a Gorici.  Mezi lety 1893-1906 dosáhly zde utrpěné 

ztráty výše cca 300 000 korun.
536

 I zde se zpočátku navrhoval generální zastupitel 

v Lublani na další pojišťování rezignovat a zdejší pojistky stornovat.
537

 Nicméně nakonec 

došlo pouze k navýšení pojistných sazeb a určení maximální pojistné částky pro větší 

obce.
538

 Snaha ukončit další pojišťování ve ztrátových oblastech je odrazem rostoucí 

konkurence ze strany nové lublaňské pojišťovny, která snižovala zisky Slavie v oblasti. 

Management generálního zastupitelství se tak snažil omezit všechen ztrátový obchod. 

                                                 
531

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 21. listopadu 1900 a 22. listopadu 1902. Slavia tak ztratila podporu 
kněží. Je to patrné ze zprávy Ivana Hribara, který žádá ředitelství, „aby odpadlo potvrzování farním 
úřadem při požárních škodách o bezvinnosti při vzniku požáru, protože farní úřady jsou podporovateli 
nově zřízené pojišťovny kraňské, klerikály založené.“ 
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 Die privaten Versicherungsunternehmungen in den im Kaisersrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1913, Wien 1917, s. 62. 

533
 Výpočet podle dat v příloze VI. a VI. 
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 V Dalmácii přijala Slavia roku 1907 na pojistném 26 339 korun, ale ohlášené škody dosáhly 76 690 K, 
přičemž na náhradách bylo vyšetřeno 48 900 korun.  
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 PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 25. července 1907. 
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 Z 31 okresů bylo pouze 10 aktivních, přičemž na pasivní okresy spadalo asi 78% přijatého pojistného. 
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 PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 25. července 1907. 
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 PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 22. února 1908. 
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Strategie spolupráce s místním národním hnutím a později s jeho jednotlivými 

proudy, kterou Slavia zvolila, ji přinesla v případě GZ Lublaň ze všech jejích zastoupení, 

nacházejících se mimo české země, největší úspěch. Svědčí o tom i velikost generálního 

zastupitelství v Lublani, které pojišťovalo v roce 1918 asi 60 000 klientů a zaměstnávalo 

500 agentů a 30 úředníků. Bylo nejsilnější filiálkou Slavie za hranicemi českých zemí a 

zároveň největší soukromou kanceláří ve městě.
539

 

5.1.4.2.2.2 Brno 

Na Moravě a ve Slezsku podnikala Slavia s využitím stejné formy obchodního 

zastoupení, jako v dalších zemích monarchie. Nejprve generální zastupitelství vzniklo 

v Olomouci, ale z praktických důvodů bylo brzy přesunuto do Brna. Vstup banky na zdejší 

trh byl přijat dost lhostejně. Česká identita mezi moravským obyvatelstvem se na konci 

šedesátých let teprve formovala. Nadto byla místní vzájemná pojišťovna, Moravsko-

slezská, tehdy ještě vnímána jako český podnik. Poptávka po pojištění Slavie vzrostla až 

s posílením české identity a především v momentě, kdy se v roce 1874 hospodářsky 

silnějším Němcům podařilo po změně volebního řádu v Moravsko-slezské pojišťovně 

získat většinu, kterou si nadále udrželi.
540

 Ředitelství Slavie, které se již dříve pokoušelo 

posílit svůj podíl na trhu Moravy a Slezska, na tuto příležitost zareagovalo a uvolnilo 

finanční podporu pro české spolky a noviny, které podepřely a rozšiřovaly kampaň, kterou 

Slavia zahájila a která s využitím hesel hospodářského nacionalismu vyzývala klienty, aby 

vystoupili z Moravsko-slezské a pojistili se u Slavie. Přešly asi čtyři tisíce klientů. 

Požární pojišťování Slavia provozovala především na Moravě, na trhu Slezska se 

podílela, stejně jako další české pojišťovny, pouze minimálně. V této zemi přijala Slavia 

v roce 1908 pouze 25 602 korun pojistného. O tři roky později se objem přijatého 

pojistného zvýšil pouze o 8 tisíc korun.
541

 Ale ani podíl na trhu Moravy nebyl vysoký – 

v roce 1903 dosahovala Slavie pouze 5,49% přijatého pojistného v požárním pojištění. 

Přitom bylo požární pojišťování po dlouhou dobu, stejně jako v případě dalších GZ, 

jediným rozšířeným pojistným odvětvím, protože ještě po polovině osmdesátých let má 

Slavia na Moravě pouze zanedbatelný životní kmen.
542

 Nicméně obchod na Moravě byl 

vzhledem ke slabší konkurenci rentabilnější, než pojišťování v Čechách. Mezi lety 1895-

1910 pouze tři roky přinesly škody vyšší, než 70% přijatého pojistného. 
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 ANONYM, České pojišťovnictví ve Slezsku, Českoslovanské pojišťovnictví, 7/4, 20. května 1913, s. 50. 
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 „Poněvadž až dosud pojišťování životní na Moravě půdy nabýti nemohlo […]“. PAČP, fond Slavia, 
Protokoly SRR, 17. června 1886, s. 764. 
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Generální zastupitelství v Brně bylo původně v bankovní režii, od 1874 ho převzal 

do své režie F. S. Wurm
543

. Poté co se zastupování Slavie k 1. lednu 1896 vzdal, přešlo GZ 

opět do režie ředitelství.
544

 Slavia však svůj podíl na trhu Moravy a Slezska postupně 

posilovala, a to nejen v požárním, ale také v životním pojištění, což lze vnímat jako odraz 

růstu české střední třídy v regionu a částečný úspěch její strategie využití českého 

hospodářského nacionalismu. 

5.1.4.2.2.3 Lvov a Krakov 

V Haliči zřídila Slavia své generální zastupitelství v roce 1874. Jedna z lvovských 

bank, C. K. Uprzywilejowany Galicyjski Zakład Kreditowy Włościanski, chtěla čerpat od 

Slavie úvěr a v souvislosti s tím nabídla převzít zastupování Slavie.  V březnu téhož roku 

Slavia souhlasila s povolením stotisícového úvěru a o dva měsíce později zahájila banka 

zastupování pojišťovny v Haliči a Bukovině. Již v listopadu byla však smlouva 

vypovězena a vedení GZ převzal F. Výšek.
545

 

Slavia v Haliči a Bukovině provozovala především požární pojištění, k němuž se po 

krátkou dobu pojilo i pojištění krupobitní. Dále nabízela i pojištění životní, nicméně 

poptávka po něm byla zanedbatelná.
546

  Pojišťovna získala větší množství klientů 

převzetím hypotečních pohledávek (k nimž se vázala povinnost pojistit nemovitosti, 

kterými bylo ručeno, proti požáru) při pozdější likvidaci jmenované lvovské banky.
547

 

Především v osmdesátých letech 19. století poskytovala Slavia místním rolníkům drobné 

hypoteční půjčky, které byly spojené s povinností uzavřít požární pojištění. Jejich počet 

dosáhl řádu tisíců. Jádro klientely Slavie leželo v této době ve východní Haliči. Do Haliče 

západní rozšířila Slavia svůj obchod až převzetím pojistného kmene liberecké pojišťovny 

Concordia v roce 1894.
548

 Celkem se jednalo o smlouvy na rizika z 270 obcí v západní a 

263 obcí v Haliči východní, kde Slavie dosud neměla žádné klienty, a které představovaly 

roční pojistné 28 194 zlatých, z čehož polovinu představovala venkovská a polovinu 

městská a průmyslová rizika.
549
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 František S. Wurm (*1837 Čejkovice - †8. listopadu 1898 v Kloboukách), vystudoval reálku a začal 
pracovat jako poštovní úředník. Místo ztratil poté, co odmítl podepsat přísahu na prosincovou ústavu. 
Angažoval se v národním hnutí. Získaný sociální kapitál zefektivňoval jeho získatelskou činnost. 
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Svůj obchod Slavia dále podstatně rozšiřovala, přičemž prováděla rozsáhlou 

organizační činnost. Jen mezi lety 1895 až 1905 jmenovala Slavia v Haliči 2102 

obchodních zástupců a dalších 1995 naopak zrušila.
550

 Z organizačních důvodů došlo na 

jaře roku 1914 k otevření generálního zastupitelství v Krakově, které převzalo přibližně 

polovinu pojistného kmene lvovského generálního zastupitelství. 

V Haliči spolupracovala Slavia především s rusínským národním hnutím a s jeho 

organizacemi, přičemž klíčovou roli hrál spolek Kačkovského.
 551

 O sociálním zakotvení 

Slavie v Haliči vypovídá zpráva z  inspekční cesty ředitele Slavie K. P. Kheila, 

uskutečněné roku 1892. Na poradách s místními aktéry se setkal podle jeho názoru s 

velkým množstvím pravoslavných kněží. Jejich požadavky se týkaly především silnější 

finanční podpory organizací národního hnutí ze strany Slavie a personální politiky 

pojišťovny. Naopak Kheil požadoval „rozšíření zdejšího obchodu za náklady co 

nejmenší“.
552

 

Zisky pojišťovny Slavie v Haliči opět omezil vznik místní vzájemné pojišťovny 

Dněstr, spojené s ukrajinským národním hnutím.
553

 Dněstr získal v Haliči rozsáhlou 

klientelu. V roce 1913 dosáhl celkový objem jím přijatého pojistného 3,08 milionu 

korun.
554

  Snížení sazeb, ke kterému došlo v rámci konkurenčního boje obou pojišťoven, 

                                                                                                                                                    
provizi. PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 31. červenec 1894. 
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 V roce 1878 měla Slavia celkem 4000 zástupců, po přelomu století jejich počet na všech územích, kde 
Slavia podnikala, dosahoval 8000.  Nejedná se ovšem o klasické profesionální cestující agenty, ale o 
stabilní reprezentanty Slavie v jednotlivých, především venkovských obcích. Mimo funkce prostředníka 
Slavie zastávali tito aktéři zpravidla ještě druhou, hlavní profesi, která byla zdrojem jejich ekonomického 
kapitálu i prestiže. Jednalo se o sedláky, úředníky ústavů lidového peněžnictví, učitele, obchodníky, 
hostinské – aktéry, kteří měli ve venkovském prostředí velkou prestiž. Po přelomu století dochází 
k omezování této sítě zástupců, která již není – vzhledem k rozvoji sociální komunikace – nezbytná. 
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předsedou jest V. Dudykevyč […]. Hlavním spolupracovníkem jest spolek Kačkovskij. Straně se jedná 
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mělo za následek nárůst poměru vyplacených škod k přijatému pojistnému z 64,38% 

(průměr let 1887-1891) na 85,67% (léta 1892-1910). 

I přes konkurenční boj vykázalo generální zastupitelství ve Lvově po přelomu 

století největší růst. Z 91 tisíc korun v roce 1887 vzrostl objem přijatého pojistného 

do roku 1913 na 654 tisíc korun. Nicméně vzhledem k nepříznivému škodnímu průběhu 

nárůst objemu přijatého pojistného nepřinesl analogický nárůst docíleného zisku. Zvýšil se 

ovšem do té doby mizivý podíl Slavie na haličském trhu. Zatímco roku 1898 Slavia 

v Haliči přijala na pojistném asi 106 tisíc korun, tedy asi 1,30% z 8,1 milionů v Haliči 

vybraného brutto pojistného, za pět let se její podíl zvýšil na 3,86%. Na celkovém 

vybraném pojistném 9,84 milionů korun se Slavia podílela 379 929 K.  

Spojení s výrazně proruským křídlem rusínského národního hnutí, které bylo 

potvrzeno a posíleno roku 1909, bylo rozhodujícím faktorem, který ovlivnil jednání 

vedoucích aktérů lvovského generálního zastupitelství Slavie během první světové války. 

Generální zastupitel, F. Syrový, spolupracoval s carskou armádou od března do července 

1915, v době, kdy obsadila Lvov.
555

 Slavia byla jedinou pojišťovnou, které okupační úřady 

povolily v této době činnost.
556

 Z tohoto důvodu opustil F. Syrový Lvov společně s ruskou 

armádou. Tato spolupráce Slavii kompromitovala nejen u části zdejší klientely
557

, ale také 

u rakouské policie, která provedla prohlídku i v pražské centrále
558

, a vzbudila dokonce i 

pozornost rakouské rozvědky. Management Slavie se následkem toho roku 1917 rozhodl 

generální zastupitelství ve Lvově uzavřít a jeho agendu přenést do Krakova. Přes částečné 

úspěchy, které představoval růst objemu přijatého pojistného – méně pak výše 

nahrazovaných škod
559

 - tak ve východní Haliči v dlouhodobé perspektivě strategie 

                                                 
555

 B. MICHEL, Sabotáž, s. 696, pozn. 66. 
556

 V. PEČA, Banka, s. 165. 
557

 Protokoly ředitelství mluví o novinových útocích ze strany Dněstru (respektive ukrajinského národního 
hnutí) a v ukrajinských časopisech, výhružkách bojkotem, obviňování ze zrady a spojování Slavie s 
aktivitou spolku Kačkovského. Slavia veřejně všechna obvinění odmítá, nadto se rozhoduje poslat 
deputaci dozorčím vládním orgánům a zároveň o věci vypracovat memorandum.  

558
 Dne 13. prosince 1915 se dostavil do ředitelství banky koncipista c. k. policejního ředitelství se dvěma 
zřízenci a pořídil opis povolení ruských úřadů, kterým na žádost generálního zastupitelství Slavie v době 
přítomnosti carské armády ve Lvově bylo povoleno další provozování pojišťovacího obchodu 
v okupovaném území. Prohlídka generálního zastupitelství ve Lvově neprokázala podíl ředitelství či 
správní rady. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 29. 12 1915. K aféře i V. ŠTECH, Džungle, s. 509. „Stáli jsme 
před možností úzkostlivé prohlídky policejní v bance. Ředitel naší lvovské filiálky prchl totiž s Rusy za 
hranice rakouské, když toto město haličské padlo zase do rukou spojenců [trojspolku, pozn. VP]. […] 
Smlouvalo se za účasti dobře zpraveného Josefa Hucla, jak budeme v případě osobního vyšetřování mluvit 
s policií.“ 

559
 Po přelomu století zazněl na valné hromadě pojišťovny dokonce návrh na ukončení podnikání ve Lvově, 
vzhledem ke ztrátám, které v předchozím roce přinesl, nicméně se přes něj přešlo k dennímu pořádku. 
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obchodní expanze nesené v duchu slovanského hospodářského nacionalismu přinesla spíše 

rozpačité výsledky a v kontextu první světové války Slavii kompromitovala. 

5.1.4.2.2.4 Vídeň 

Generální zastupitelství ve Vídni, které bylo zřízeno roku 1874, mělo zajišťovat 

stálý a rychlý kontakt mezi Slavií, dalšími pojišťovnami a centrálními úřady. Obchod 

Slavie ve Vídni nebyl nikdy rozsáhlý, přesto, že se Slavia nezaměřovala pouze na českou 

minoritu. Ta ostatně nepředstavovala perspektivní klientelu vzhledem k tomu, že aktéři, 

hlásící se ve Vídni k české identitě, připadali zpravidla k nižší, popřípadě nižší střední 

třídě. Navíc je bylo obtížné zmobilizovat výzvami v duchu hospodářského nacionalismu.
560

 

V roce 1887 přijalo generální zastupitelství ve Vídni v přepočtu 13 tisíc korun, o dvacet let 

později o tisíc korun méně. Pojistný obchod Vídni byl tedy po celou dobu existence 

generálního zastupitelství zanedbatelný. 

5.1.4.2.2.5 Záhřeb 

Po vzniku záhřebské filiálky
561

 se postupně rozšiřuje její obchod. Negativní efekt 

na něj však mělo založení místní vzájemné pojišťovny Croatia v roce 1884, která 

představovala pro Slavii vážnou konkurenci.
562

 Do konce osmdesátých let proto obchod 

Slavie v regionu stagnuje a roční přijaté pojistné nepřesahuje 100 tisíc K.  

V následujících letech se podařilo pojišťovací obchod v Chorvatsku, Slavonsku a 

některých župách Uher rozšířit, především tím, že Slavie poskytovala místním rolníkům 

drobné hypoteční půjčky, které byly spojeny s podmínkou uzavření požárního pojištění. 

Nejvíce, několik tisíc, jich bylo čerpáno v devadesátých letech. V roce 1894 vystoupilo 

přijaté pojistné na 162 tisíc korun, trojnásobek stavu z roku 1887. V roce 1896 pojišťovala 

Slavia v této části Zalitavska kapitál v hodnotě 13,5 milionu zlatých.
563

 Se snižujícím se 

počtem nově uzavřených půjček po polovině devadesátých let však obchod Slavie stagnuje 

a po roce 1905, kdy Slavia přestává tyto půjčky nabízet, výše přijatého pojistného opět 

                                                 
560

„Český lid ve Vídni sestával převážnou většinou z chudších a chudých vrstev a živořil, inteligence bylo 
nemnoho, národní české vědomí bylo Popelkou a národohospodářský význam v hlavním sídelním 
rakouském městě málo se chápal.“ V. PEČA, Banka Slavie, s. 166 an. 

561
 Prvním generálním zastupitelem se stal J. Kovačić, majitel realit a vinic, který zemřel roku 1882. GZ bylo 
následně svěřeno Jiřímu Crnadkovi, který ke Slavii přešel od terstské pojišťovny Azienda. GZ však vedl 
pouze do roku 1883. V lednu 1883 poslal management do Záhřebu J. Hanuše, po dvou letech ho však 
povolal zpět. V té době převzal vedení GZ znovu Ivan Hribar, ale po necelém roce se ho vzdal. V roce 
1886 se do čela GZ dostává opět J. Hanuš. 

562
 „Banka Slavia se těší veliké oblibě u slovanských bratří na jihu a zejména se těšila do roku 1884, tj. do té 
doby, dokud nebyla zřízena domácí pojišťovna.“ 

563
 Výroční zpráva „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za správní rok 1896, Praha 1897, s. 9 
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klesá pod hranici 100 tisíc korun. Další úbytek přinesly první tři roky války, zatímco 

v letech 1917-18 zaznamenal obchod příznivý obrat.
564

  

Tabulka 53: Podnikání banky Slavie v Chorvatsku a Slavonsku 1901 (v tisících K). 

Přijaté pojistné 

Zalitavsko celkem 
Z toho Chorvatsko a 

Slavonsko 
Z toho  
Slavie 

Podíl Slavie na trhu 
Chorvatska a Slavonska 

25 937 1 266 113 8,9% 

Prameny: Magyar Statisztikai Évkönyv, Új folyam IX., Budapest 1902, s. 289-293.; PAČP, 

fond Slavia, zápisy SRR, 1902, připojený list „Výkaz činnosti banky Slavie“. 

Slavii v Chorvatsku a Slavonsku brzy vyvstala konkurence ve formě místní 

vzájemné pojišťovny Croatia se sídlem v Záhřebu. Efektivita slovanského hospodářského 

nacionalismu, který měl zajistit propagaci pojišťovny na zdejším trhu, byla vznikem místní 

alternativy značně omezena a pojistný obchod Slavie v této části Zalitavska zůstal velmi 

omezený. I přes rozsáhlé poskytování hypotečních půjček, které s sebou přinášely po dobu 

splácení povinnost pojišťovat svůj majetek u Slavie, měla pojišťovna Slavia na trhu 

království Chorvatska a Slavonska (viz tabulka č. 4) v roce 1901 podíl pouze 8,9%. 

5.1.4.2.2.6 Sarajevo 

Dne 29. listopadu 1910 otevřelo své brány generální zastupitelství v Sarajevu. Na 

počátku své obchodní činnosti se zabývalo pouze životním pojišťováním. Požární 

pojišťování v Bosně bylo zahájeno až na konci roku 1913, přičemž rizika, které Slavia 

považovala za pojistitelná, byla relativně úzce vymezená. Hranice mezi pojistitelným a 

nepojistitelným, moderním a starým se v pojetí Slavie kryla s linií, probíhající mezi 

„evropským“ a „orientálním“.
565

 Slavia pojišťovala pouze moderní, po evropsku stavěné 

stavby, opatřené kamennými komíny, které nesměly přiléhat k tureckým budovám.
566

  

Prostřednictvím GZ v Sarajevu bylo znovu zahájeno požární pojišťování 

v Dalmácii, nyní na vlastní vrub pojišťovny a nikoliv prostřednictvím generálního 

zastupitelství v Lublani. V březnu 1911 byl hlavním zástupcem Slavie pro Dalmácii určen 

G. Džamonija, poslanec v Mostaru.
567

 Do počátku světové války požární pojišťování v 

Bosně v rámci podnikatelské aktivity Slavie nezískalo větší význam. 

                                                 
564

 V. PEČA, Banka, s. 162-163. 
565

 Tento pojišťovací „orientalismus“ byl v podnikání evropských pojišťoven mimo „civilizovanou Evropu“ 
spíše pravidlem, ať ho již požární statistika potvrzovala, či vyvracela. Srv. Cornel ZWIERLEIN, Der 
Gezähmte Prometheus. Feuer und Sicherheit zwischen Früher Neuzeit und Moderne, Göttingen 2011, s. 
337-350. 

566
 PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, listopad 1913. 

567
 PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 30. března 1911. 
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5.1.4.2.3 Význam jednotlivých generálních zastupitelství 

Vývoz pojištění mimo české země měl vůči pojišťování v Čechách a na Moravě 

komplementární funkci. Z přílohy VI. vyplývá, že Čechy měly na požárním pojišťování 

Slavie relativně stabilní podíl, který se pohyboval až do počátku první světové války mezi 

50-60% úhrnu přijatého pojistného. Na Slezsko, kde měla Slavie na trhu pouze 

zanedbatelný podíl, a na Moravu, kde se Slavii povedlo získat relativně velkou klientelu, 

připadalo v polovině osmdesátých let dalších dvacet procent. Především vzhledem 

k rostoucímu objemu pojistného, přicházejícího z Čech a Haliče, se podíl Moravy a 

Slezska v následujících letech snižoval. Do roku 1901 klesl pod 13% a následně až do 

počátku první světové války stagnoval. Podíl dalších generálních zastupitelství se 

pohyboval ve sledovaném období mezi 20-30%, přičemž v polovině osmdesátých let 

přinášela tato generální zastupitelství asi 22% pojistného. Jejich podíl se značně zvýšil 

v letech po roce 1895-1905. Na celkovém obchodu se GZ mimo české země mezi lety 

1895 až 1905 podílela asi 33%. Nicméně potom, co se Slavia při investicích svých rezerv 

přeorientovala z poskytování drobných hypotečních půjček zemědělcům v Haliči 

a jihoslovanských regionech na vysoké hypoteční půjčky majitelům domů v Praze, dochází 

také ke snižování podílu GZ mimo české země na přijatém pojistném. Do roku 1913 klesl 

jejich podíl na 27% přijatého pojistného. Velkou ránu vývozu pojistného Slavií zasadila 

první světová válka, kdy se stalo území několika generálních zastupitelství místem bojů. 

Podíl GZ, ležících mimo české země, na přijatém pojistném klesl o deset procent. 

5.1.4.3 Zajišťování 

 

Od počátku devadesátých let začala opět růst síla konkurenčního boje mezi požárními 

pojišťovnami, která stlačovala dolů výši pojistných sazeb. Zároveň vzrostl objem škod, 

které musela pojišťovna nahrazovat. Vzhledem k tomu, že tento zhoršující se škodní 

průběh mohla v podmínkách konkurenčního boje pouze částečně promítnout do výše 

sazeb, začal být škodní průběh v požárním pojišťování méně výhodný, než 

v prvních desetiletích po založení pojišťovny.
568

 Množství škod narostlo především 

v českých zemích a v prostoru generálního zastupitelství v Lublani. V roce 1896 

dostoupily náhrady škod do výše 99% přijatého pojistného. Naopak v nejpříznivějším roce 
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ze dvou desetiletí, která následovala po roce 1886, dosahovaly škody výše 53%.
569

 

Mimořádné škody, přesahující hranici čtyř milionů korun, přinesly roky 1911 a 1913. 

Přesto Slavia vykazovala větší zisk, než v předchozím období. Příčin lepších 

obchodních výsledků bylo několik. K ukončení dalšího pojišťování ve ztrátových 

regionech, zefektivnění a zlevnění práce obchodní sítě pojišťovny, které omezilo správní 

náklady, se připojily rovněž růst pojistného kmene (Slavia pojišťovala na přelomu tisíciletí 

přibližně 300 tisíc klientů) a výhodné zajišťovací smlouvy. 

Graf 3: Náhrady požárních škod 1887-1918 (v korunách). 

 

Prameny: Archiv ČP, fond Slavie, zápisy SRR 1888-1918. 

V době, kdy se potýkala s nízkým stavem technických rezerv, profitovala Slavia 

z nových zajišťovacích smluv, uzavřených nejprve se Zajišťovacím spolkem vzájemných 

pojišťoven, který vznikl v polovině osmdesátých let a následně s Mnichovskou 

zajišťovnou. Pro podnikání Slavie bylo po uzavření zajišťovacích smluv důležité, že 

poměrně velkou část škod mohla přenést na zajišťovny. Jen mnichovská zajišťovna mezi 

1896-1903 ztratila na zajišťování požárních rizik Slavie 230 000 K. Součástí smlouvy 

s touto zajišťovnou bylo i zajišťování v krupobitním pojištění, díky němuž nemusela Slavia 

odepisovat relativně vysoké ztráty v tomto pojistném odvětví ze zisku z požárního 

pojišťování. To představovalo jeden z faktorů, který Slavii umožnil vytvořit poměrně 

rychle nové rezervy.  Došlo k navýšení poměru „rezervního fondu“ k přijatému 

pojistnému, který se zvýšil do poloviny 90. let na 50% ročního přijatého pojistného a také 
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k nashromáždění značného „zaručovacího fondu“, který dosáhl roku 1907 výše téměř sta 

procent pojistného.
570

  

Výše technických rezerv umožnila změnu přístupu k rizikům v jednotlivých 

zemích. Zatímco na konci osmdesátých let postupovala Slavia do zajištění asi polovinu 

přijatého pojistného, zvýšila v dalších letech v těch oblastech, kde to umožňoval škodní 

průběh, podnikání na vlastní vrub. Ve větší míře pak zajišťovala především rizika z obvodu 

lvovského GZ. 

Graf 4: Zajistné a náhrady od zajišťoven 1886-1918 (v korunách). 

 

Prameny: Archiv ČP, fond Slavie, zápisy SRR 1888-1918. 

5.1.4.4 Klientela 

Podíl na trhu sice vypovídá o významu pojišťovací společnosti, není však z něj 

patrné, o jakou klientelu se sledovaná pojišťovna opírá. Zatímco mezi klientelu akciových 

pojišťoven patřil průmysl, vzájemné pojišťovny – i Slavia – byly svou klientelou 

zakotveny ve městských i venkovských středních třídách. 

Jádro pojištěného majetku představovaly obytné domy a hospodářská stavení. 

V roce 1900 pojišťovala Slavia majetek v celkové hodnotě 695,9 milionů korun. Přes 23% 

z této částky spadalo na nemovitosti pod měkkou krytinou, pod kterými si můžeme 

představit především venkovské stavby. V těchto stavbách bylo uloženo zboží (úroda), 

která představovala dalších 7,26% pojistné částky. Hodnotu přes tři miliony korun (0,44%) 

měly movitosti ve volné prostoře, tedy především pojištěná úroda bezprostředně po sklizni. 

Tedy přibližně třetina pojištěných rizik měla výrazně venkovský charakter.  
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O charakteru klientely Slavie vypovídají v této souvislosti výroční zprávy, které 

vysvětlují menší či větší nárůst pojistné částky vývojem a úspěšností zemědělského roku. 

Příkladem může být rok 1888, kdy „menší pojištěný kapitál a pojistné vysvětluje se 

neuspokojivou namnoze úrodou polní, dvojnásobnou povodní českých řek, jakož i tím, že 

doba žní stálými dešti se prodloužila tak, že obilí většinou po částech sklizeno a vymláceno, 

následkem čehož potřeba pojištění méně naléhavou se stala i v těch kruzích, ve kterých 

nikdy předtím neopomenuto sklizeň polní proti škodám z požáru pojistiti“.
571

  

Tabulka 54: Struktura pojistného kmene požárního odboru Slavie (výše pojistné částky v korunách a 

podíl na úhrnné pojistné částce v procentech). 

Typ pojištění 
1896 1906 1913 1916 

v K. v  % v K. v  % v K. v  % v K. v  % 

Nemovitost 
pod 

Tvrdou 
krytinou 

236,34 42,52 421,166 42,27% 563,24 37,16% 672,88 39,45% 

Měkkou 
krytinou 

144,81 26,05 223,669 22,45% 156,44 10,32% 145,56 8,53% 

Movitost 
pod 

Tvrdou 
krytinou 

137,29 24,70 295,958 29,71% 725,26 47,84% 811,63 47,58% 

Měkkou 
krytinou 

35,13 6,32 49,024 4,92% 60,74 4,01% 61,28 3,59% 

volná 2,24 0,40 6,466 0,65% 10,20 0,67% 14,34 0,84% 

celkem 555,81 100,00 996,28 100,00% 1515,88 100,00% 1705,68 100,00% 

Prameny: Výroční zpráva „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 1896, s. 9; za 

rok 1906, s. 9; za rok 1913, s. 6; za rok 1916, s. 6. 

Městská rizika představovala větší část z 40% pojistné částky, spadající na 

nemovitosti pod tvrdou krytinou. Pod ní se také nacházely movitosti (28,15% pojistné 

částky). Dvě třetiny pojištěného majetku představovala tedy spíše městská rizika (a 

s využitím nákladnějších technologií vystavěné venkovské domy). Tyto údaje se však 

nevztahují pouze na městská rizika ve formě obytných domů a jejich vybavení, ale také ve 

formě průmyslových staveb a skladišť. Vzhledem k tomu, že pojišťování vybavení domů 

nepatřilo k obvyklé praxi, představují movitosti v požárním kmeni Slavie především 

pojištěné zboží a vybavení továren.  Přesný podíl pojištěných průmyslových podniků mezi 

nemovitostmi nelze s jistotou určit. Slavia bezpochyby některé průmyslové podniky 

pojišťovala, a to nejen v českých zemích, kde se jí k tomu nabízelo, vzhledem k míře 

industrializace, nejvíce prostoru, ale například i v Dalmácii. O nikoliv zanedbatelném 

podílu průmyslových podniků mezi klientelou pojišťovny svědčí rovněž vstup Slavie do 

kartelu pro pojišťování průmyslových rizik (tzv. konkordátu) v roce 1910. Škody na 

průmyslových rizicích někdy ovlivnily rozsáhleji i obchodní výsledky. Příkladem může být 

rok 1896, kdy Slavie nahrazovala mimořádně vysoké škody, protože požár zasáhl tři velké 
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průmyslové podniky.
572

 Pojistné plnění a vyšetřovací náklady v tomto roce překročily 

hranici milionu zlatých.
573

 

Postupem času se podíl nemovitostí s měkkou krytinou snižoval. Zatímco v roce 

1896 představovaly nemovitosti tohoto typu asi 26% pojistné částky, rok před vypuknutím 

světové války to bylo jen 10%. V absolutních číslech se však hodnota nemovitostí pod 

měkkou krytinou nesnížila, v případě movitostí byla dokonce vyšší. Znamená to, že ke 

změně tohoto poměru přispěly nejen přestavby, které nahradily rizikovou krytinu 

pevnějším materiálem, ale především příliv nových pojistek. Vzhledem k tomu, že požární 

pojištění bylo v této době již považováno za nutnost a pojištěno bylo přes 90% staveb 

v českých zemích, představovaly zde nově uzavřené smlouvy především pojistky 

novostaveb, které zvyšovaly podíl moderně vystavěných nemovitostí v rámci pojistného 

kmene. 

Tabulka 55: Počet požárních pojistek 1870-1906. 

Rok 
Počet 

pojistek 
Index 

1870 12 225 008 

1873 89 690 056 

1886 138 639 087 

1888 160 272 100 

1890 193 353 121 

1892 212 525 133 

1894 225 993 141 

1906* cca 316 000 197 
*odhad. 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie, 1886-1894. 

Kolik klientů se však každý rok rozhodlo uzavřít nové pojištění? Výroční zpráva za 

rok 1906 hrdě oznamuje svým čtenářům, že ve zmíněném roce bylo uzavřeno 101 tisíc 

nových pojistek v požárním odboru, znějících celkem na 319,95 milionu korun. Celková 

pojistná částka dosáhla výše 996,3 milionu korun. Nicméně skutečnost, že v předchozím 

roce činila celková částka 917,28 milionů korun, ukazuje, že drtivá většina nově 

uzavřených pojistek představovala krátkodobá (několikaměsíční) pojištění. Tyto 

krátkodobé pojistné smlouvy představovaly asi jednu třetinu pojistného kmene Slavie.
574

 

Pokud budeme počítat s tím, že na jednu pojistku připadalo asi 3156 K
575

, dojdeme k tomu, 

že dlouhodobých smluv měla Slavia v roce 1906 kolem dvou set tisíc, k nimž přibylo asi 
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25 tisíc nových dlouhodobých pojistek. Celkový počet pojistek vůči roku 1886 vzrostl více 

než dvojnásobně.  

5.1.4.5 Obchodní výsledky 

 

Roku 1885 sestával požární kmen pojišťovny z 151 839 pojistek, znějících na 

146,77 milionu zlatých. Slavia toho roku přijala 835 415 zlatých pojistného. Následujícího 

roku se snížil počet pojistek na 138 639, s pojistnou částkou 149,13 milionů zlatých. 

Přijaté pojistné kleslo na 769 415 zlatých.
576

  

Graf 5: Výše technických rezerv v požárním pojišťování (v K). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Tento propad pojistné částky měl tři hlavní příčiny. Na jaře roku 1884 propukla 

krize, jejímž ohniskem byla v českých zemích krize cukerní, ale zasáhla i další odvětví. 

Těžce zasáhla řepařství. Cukerní a řepařská krize znásobily negativní důsledky obilní krize 

a posílily tak závažnost táhlé krize agrární. Ta způsobovala odbytové potíže a pokles cen 

zemědělských produktů, což mělo za následek nízkou spotřebu venkova, která dále 

omezovala rychlejší růst průmyslové výroby.
577

 Krize tak zasáhla jak venkovskou, tak 

měšťanskou klientelu Slavie, přičemž v obou prostředích reagovali klienti snahou omezit 

náklady na pojistnou ochranu. Zároveň přineslo rozhodnutí managementu ukončit pojistný 

obchod v Uhrách částečné stornování a částečný odprodej zdejšího pojistného kmene. 

Přijaté pojistné v jednotlivých regionech Čech následně, až do konce 80. let, kdy nastupuje 
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krátké období konjunktury, zpravidla stagnuje či klesá.
578

 Naopak v prostoru GZ mimo 

české země dochází k nárůstu přijatého pojistného, což je odrazem výrazného navýšení 

sazeb (GZ Lvov) i nárůstu počtu klientů (GZ Záhřeb).
579

 

Konjunktura, která nastoupila na přelomu osmdesátých a devadesátých let, vedla 

k desetiprocentnímu nárůstu objemu přijatého pojistného. V roce 1889 přijaté pojistné 

dosáhlo výše 859 466 zlatých a Slavia oznámila svým klientům ve výroční zprávě, že 

odepsala všechny ztráty, které jí přineslo především pojišťování v Uhrách. S daleko menší 

dynamikou rostl objem přijatého pojistného i během následující mezikrize a deprese. 

V polovině desetiletí, kdy docházelo v ekonomice k oživení, pojistná částka po tři roky 

stagnovala, což odráželo posilující konkurenční boj a s ním spojené snižování pojistných 

sazeb především v oblastech GZ mimo Čechy.
580

 

Tabulka 56: Poměr technických rezerv k přijatému pojistnému po roce 1885. 

Rok Navýšeno z: Navýšeno na: 

1886 35% 36% 

1892 36% 40% 

1893 40% 45% 

1894 45% 50% 
Prameny: Výroční zprávy 1886-1913. 

Reorganizace, navýšení tarifů a také o něco později uzavřené výhodné zajišťovací 

smlouvy se odrazily ve vyšším docilovaném zisku, který začala pojišťovna docilovat 

počínaje rokem 1889, díky čemuž mohly být vybudovány rezervy pro požární pojišťování 

a odepsány ztráty, nedobytné pohledávky u klientů i obchodních zástupců a organizační 

náklady (viz graf č. 5).
581

 „Rezervní fond“, tedy část technické rezervy, jejíž minimální 

výši určoval stát, dosáhl po roce 1894 výše, odpovídající polovině přijatého pojistného (viz 

tabulka č. 7). Celkem se úhrnná výše technických rezerv pojišťovny mezi lety 1888 a 1914 

zdesateronásobila, přičemž objem přijatého pojistného se zvětšil pouze 2,8 krát. 

Oživení v letech 1894-1895 přerostlo v silnou konjunkturu.
582

 Prudký růst výroby, rozsáhlá 

zakladatelská a investiční činnost a nárůst schopnosti domácností vytvářet úspory se 

odrazily v rychlém nárůstu celkového objemu přijatého pojistného, který rostl i v průběhu 

                                                 
578

 V Praze a Středních Čechách stagnovalo přijaté pojistné na částce cca 1,4 milionu K, v prostoru Mladé 
Boleslavi kleslo o 200 tisíc K, v okolí Chrudimi mírně pokleslo, v prostoru GZ Louny kleslo o 100 tisíc 
korun. Naopak GZ Plzeň a Budějovice zaznamenaly nepatrný nárůst. Viz příloha č. VII.  

579
 Nárůst počtu pojistek byl způsobený poskytováním hypotečních půjček v oblasti. Viz kapitola, věnovaná 
investičním strategiím. 

580
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581
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silné hospodářské krize, která propukla v roce 1900, a dále se nezávisle na vývoji 

hospodářského cyklu zvyšoval až do počátku první světové války. Tento růst byl z velké 

části výsledkem rostoucích pojistných potřeb českého průmyslu a domácností, zvyšujících 

se s pokračující modernizací českých zemí, jejich další industrializací a urbanizací, 

zotavování se zemědělství z dopadů agrární krize a se všemi těmito procesy souvisejícího 

zvyšování životní úrovně. 

Tabulka 57: Výše přijatého pojistného 1885-1918 (v přepočtu na K). 

Rok 
Přijaté 

pojistné 
Index 

1885 1 671 030 100 

1890 2 017 062 121 

1895 2 364 740 142 

1900 2 807 638 168 

1905 3 390 885 203 

1910 4 275 711 256 

1913 5 079 753 304 

1915 5 238 162 313 

1918 6 812 898 408 

Prameny: Výroční zprávy 1885-1918.  

Během konjunktury krátce před přelomem století se však začaly snižovat zisky, 

dosahované pojišťovnou z požárního pojišťování, což bylo výsledkem rostoucího 

konkurenčního boje na trhu českých zemí, tlačícího dolů pojistné sazby. Další zhoršení 

situace přinesla na přelomu století propuknuvší krize. Výsledky Slavie ovlivnilo výrazně 

vypovězení zajišťovací smlouvy v roce 1902, které bylo reakcí zajišťoven na krizi.  Nové 

podmínky smlouvy byly pro Slavii méně výhodné. Poklesla především výše provize, již si 

Slavia jakožto prvopojistitel ponechávala na úhradu správních nákladů. Tento pokles 

provize měl za následek, že Slavia v letech 1904, 1907 a 1908 podnikala v požárním 

pojištění se ztrátou. 

Tabulka 58: Průměrné roční přijaté hrubé pojistné (v K) a škodní průběh.  

Pětileté 
období 

Přijaté 
pojistné 

Poměr náhrad škod 
k pojistnému 

1886-1890 1 808 380 54,93% 

1891-1895 2 248 221 58,70% 

1896-1900 2 602 777 65,66% 

1901-1905 3 172 890 70,17% 

1906-1910 3 865 869 65,50% 

1911-1913 4 874 168 68,69% 

1914-1918 5 695 736 41,21% 

Prameny: Výroční zprávy Slavie, 1886-1918. 

Management Slavie na tento vývoj reagoval uzavíráním kartelových smluv na 

některých trzích a pro některé typy rizik. Postupoval tedy s dalšími pojišťovnami ve 
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společné tvorbě cen.
583

 V polovině prvního desetiletí nového století přistoupila Slavia také 

k reorganizaci své sítě získatelů. Obchodní zastoupení v jednotlivých venkovských obcích 

začala být rušena a jejich agenda přenášena na profesionální zástupce pojišťovny 

v okresních městech.
584

 

Následkem těchto kroků se opět podstatně navýšily dosahované zisky. S výjimkou 

mimořádně suchého roku 1911, který přinesl rozsáhlé požáry, včetně požárů sklizené 

úrody, ke kterým v jiných letech nedocházelo
585

 a následkem toho i více než 

stopadesátitisícovou ztrátu, podnikala ve všech ostatních letech až do počátku světové 

války Slavia se ziskem, který ve všech případech přesáhl hranici sta tisíc korun. 

Graf 6: Zisky a ztráty v požárním pojišťování 1886-1918  (v K).    

 
Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Specifický byl vývoj pojišťovacího obchodu v průběhu první světové války. Na 

území několika generálních zastupitelství se odehrávaly boje. Krátkodobě tím Slavia 

nebyla poškozena, neboť na rozdíl od životního pojištění patřilo riziko války (stejně jako 

zemětřesení) mezi výluky z pojištění. Slavia tedy nebyla povinna válkou způsobené škody 

nahrazovat. Válečný konflikt poškodil podnikání Slavie odvedením množství obchodních 

zástupců do armády, což narušilo síť obchodních zastoupení pojišťovny. 
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 121. 
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 Organizace požárního pojišťování měla být nadále prováděna pomocí vrchních zástupců Slavie 
v okresech, kteří měli být výhradním zastoupením pojišťovny a provozovat její zastupování po 
živnostensku. Menší zástupci (v obcích) měli být podle vhodnosti rušeni (a měli pracovat za roční 
paušální příspěvek). V té době měla Slavia asi 10 tisíc zástupců. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 20. 
května 1904.  
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V průběhu války vzrostl objem přijatého pojistného, na straně druhé došlo 

k mimořádnému zlepšení škodního průběhu. Oba tyto jevy měly společného čitatele: 

inflaci. Skutečnost, že v případě zničení majetku požárem by došlo k pojistnému plnění ve 

znehodnocené měně, zvyšovalo opatrnost při péči o pojištěný majetek. Navíc odrazovala 

inflace také od spekulativního žhářství.
586

 Zatímco roku 1913 představovaly škody 92% 

přijatého pojistného v Čechách, 65% přijatého pojistného na Moravě a ve Slezsku a 74% 

pojistného v prostoru GZ v Lublani, klesl škodní průběh v roce 1916 v prvních dvou 

oblastech pod 30% a v Lublani na 42%.
587

 Slavie v průběhu války podnikala 

s nominálně vyšším ziskem, než v předválečném období
588

, nicméně vyplácené tantiémy i 

prostředky, ukládané do technických rezerv, byly znehodnocovány postupující inflací. 

Graf 7: Přijaté brutto pojistné 1886-1918 (v K). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Destruktivnější efekt měly na požární pojišťování Slavie paradoxně spíše důsledky 

války, přímé boje. Po rozpadu Rakouska-Uherska již Slavia nepodnikala na jednotném trhu 

monarchie, ale na trzích několika nástupnických států. Vlivem dalšího politického vývoje v 

regionu ztratila Slavii Slavia obchod v Haliči, bývalém rakouském Přímoří a ve Vídni. 

Musela upravit způsob, jakým byla zastupována na území nově vzniklé Jugoslávie. 

Naopak se Slavii se vznikem Československa otevřela možnost vstoupit na slovenský a 

karpatoruský trh. 
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5.1.5 Závěr 

Požární pojišťování se začalo v českých zemích rozšiřovat se vstupem prvních 

pojišťoven na český trh již v předbřeznové době. Jádro klientely požárních pojišťoven 

tehdy představovala vyšší třída. Do konce šedesátých let se pojišťování nemovitého 

majetku rozšířilo v Čechách i mezi třídou střední, přičemž dříve se začalo pojišťování šířit 

mezi etnicky německým, o něco později i mezi etnicky českým obyvatelstvem země. O 

relativně běžném pojišťování nemovitostí svědčí počet pojišťoven, založených během 

šedesátých let a na počátku let sedmdesátých, především v době zakladatelské horečky, i 

skutečnost, že tyto nově založené podniky nalezly svou klientelu. V devadesátých letech 

19. století bylo již proti požáru pojištěno devět desetin nemovitého majetku. 

První výkonní manažeři Slavie, F. L. Chleborád a F. Novák, se snažili jak 

regionálně, tak sociálně co nejvíce rozšířit pole působnosti Slavie. Nástrojem získávání 

nových klientů se stala robustní organizace obchodních zástupců, sídlících i v malých 

obcích. Bezprostředně po založení pojišťovny začal management realizovat ambiciózní 

strategii obchodní expanze, v níž pokračoval i po propuknutí krize až do poloviny 

osmdesátých let, kdy provozovala Slavia přímé pojištění na nejširším území. Až do 

konce sedmdesátých let se nadto Slavia podílela na světovém pojišťovacím obchodě 

přijímáním zahraničních rizik do zajištění. Nicméně poté, co začal přinášet zajišťovací 

obchod po počátku krize ztráty, byl ukončen. Management Slavie se současně snažil co 

nejvíce rozšířit sociální zakotvení pojišťovny, především se pokoušel získat vedle 

zákazníků ze střední také klientelu z vyšší třídy. Po jistou dobu poskytovala Slavia 

klientele podíl na zisku, což mělo rovněž podporovat odbyt pojistných produktů Slavie a 

oslovovat především zákazníky, kteří uzavírali pojištění na vysoké částky. Další část zisku 

byla přidělována na vybudování a vybavení hasičských organizací. Některé nabízené 

pojistné produkty byly zaměřené na specifické profesní skupiny (např. mlynáře, 

velkostatkáře). Reklama při tom apelovala na jejich stavovské zájmy a solidaritu. Nicméně 

tyto pokusy selhaly a jádrem klientely Slavie zůstala městská i venkovská střední třída. 

Objem přijatého pojistného rostl rychlým tempem až do roku 1874. V následujících letech 

klientela Slavie v kontextu hospodářské krize ve snaze ušetřit na pojistném daleko více 

sázela na samopojištění, popřípadě svůj majetek nechala podpojištěný. Přes realizovanou 

obchodní expanzi do Vídně, Haliče a Bukoviny i do Zalitavska se objem přijatého 

pojistného do roku 1884 zvýšil pouze o třetinu. Strategie rozdělování zisku mezi klienty 

(ve formě dividendy, podpory spolků či příspěvků na hasičskou techniku) a relativně 
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vysoký poměr výdajů vůči příjmům – Slavia totiž podnikala mimo kartel - měly za 

následek poměrně nízký stav rezerv. Ztráty, které pojišťovna utrpěla v první polovině 

osmdesátých let (především v haličském a zalitavském obchodu), jež téměř vyčerpaly 

rezervy pojišťovny, daly impuls ke změně podnikatelské strategie i k personální změně na 

postu výkonného manažera, který ji formuloval. 

Před novým výkonným manažerem pojišťovny stál především úkol snížit 

nepříznivý škodní průběh. Management přistoupil k navýšení pojistných sazeb, především 

mimo české země. Došlo k reorganizaci sítě obchodních zastoupení pojišťovny a 

k disciplinace jejich personálu. Slavia zrušila některá generální zastupitelství mimo české 

země, jejichž podnikání bylo ztrátové (Uhry). V dalších stornovala špatná rizika a zavedla 

určitá omezení, snižující riziko pojišťovny. Z úsporných důvodů byla agenda všech 

generálních zastupitelství v Čechách přesunuta do Prahy. I na nižších úrovních byly 

provedeny změny, mající za cíl zlevnění a zefektivnění činnosti obchodních zástupců 

pojišťovny. Zároveň byl činěn tlak na eliminaci pohledávek obchodních zástupců i klientů. 

Byla také uzavřena výhodná zajišťovací smlouva, kterou v následujícím desetiletí 

přenášela Slavia část škod na zajistitele. 

Tyto kroky měly za následek nárůst zisků, vykazovaných v požárním pojišťování, 

které byly využity k vytvoření vysokých rezerv, činících posléze přes polovinu přijatého 

ročního pojistného. Zároveň začal od počátku devadesátých let růst celkový objem 

přijatého pojistného.  Po přelomu století se ovšem, v souvislosti se zvýšenou konkurencí, 

dopady hospodářské krize a (s ní související) výpovědí zajišťovací smlouvy ze strany 

zajišťoven, dosahované zisky ztenčují a Slavia několikrát vykazuje i ztrátu. V tomto 

kontextu se uzavírá Slavia řadu kartelových smluv, v nichž je zakotvena společná tvorba 

cen v různých regionech a pro různá rizika. O něco později vstupuje Slavia do kartelu pro 

požární pojišťování průmyslových rizik. Výsledkem navýšení pojistných sazeb byl opětný 

nárůst dosahovaných zisků na konci prvního desetiletí 20. století. 

Krátce před počátkem první světové války uvedla Slavia v život dvě nová generální 

zastupitelství a zároveň začala podnikat ve dvou nových pojistných odvětvích, z nichž 

jedno bylo spojeno s požárním pojišťováním. Nicméně tyto inovace měly na obchodní 

výsledky Slavie v daném období jen malý efekt. Daleko silněji se na pojišťovacím obchodě 

Slavie podepsala první světová válka. Území několika generálních zastupitelství se stala 

scénou bojů a síť získatelů byla odvody do armády rozbita. Na rozdíl od životního 

pojištění patřilo riziko války (stejně jako zemětřesení) mezi výluky z pojištění a Slavia 
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tedy nebyla povinna válkou způsobené škody nahrazovat. Zvláštní efekt měla na podnikání 

Slavie inflace. Měla totiž za následek nejen vzrůst absolutní výše přijatého pojistného, jisté 

znehodnocení fondů, ale také se společně s dalšími faktory promítla do značného snížení 

počtu ohlášených požárních škod. 

V rámci podnikání Slavie mělo požární pojištění zásadní význam a po dlouhou 

dobu představovalo – s výjimkou krátkého období po založení pojišťovny, kdy Slavia 

zaznamenávala velké zisky z tontin – největší část pojišťovnou přijatého pojistného. Poměr 

se obrátil po přelomu století, kdy pojišťovna přijala na pojistném v obou těchto odvětvích 

po 2,8 milionech K. V roce 1913 již pojišťovna Slavia ze životních pojistek vybrala o tři 

miliony korun více. Tento vývoj svědčí o růstu sofistikovanosti pojistných potřeb české 

společnosti a schopnosti managementu Slavie těmto potřebám vycházet vstříc.  

Slavia propagovala své produkty v duchu hospodářského nacionalismu. Při své 

obchodní aktivitě v českých zemích využívala hospodářský nacionalismus český; 

hospodářský nacionalismus slovanský byl naopak důležitou komponentou obchodní 

expanze pojišťovny do dalších Slovany obývaných zemí monarchie. Český hospodářský 

nacionalismus, doprovázený také až do doby, než se Slavie připojila ke kartelovým 

sazbám, nižšími cenami, se projevil jako efektivní nástroj získávání klientely, především 

na trhu Čech, kde panovala silná konkurence, ale také na Moravě. Na českém trhu se 

Slavia podílela roku 1908 necelými deseti procenty.
589

 Pro srovnání, podíl Generali, která 

byla na trhu nejsilnějším hráčem, činil 13,72%.
590

 Podíl Slavie na veškerém pojistném, 

vybraném na Moravě, byl v roce 1903 šestiprocentní.
591

 Na slezském trhu byl podíl Slavie 

zanedbatelný. 

Praktický význam vývozu pojištění do dalších Slovany obývaných regionů 

monarchie spočíval v tom, že na těchto trzích čelila Slavia zpočátku podstatně slabší 

konkurenci, než v českých zemích. Obchod ve více regionech umožnoval pojišťovně také 

efektivněji vyrovnávat riziko. Škodní průběh v jednotlivých regionech měl různou 

dynamiku a zisky z jednoho území mohly krýt ztráty na území jiném. Předpokladem 

úspěchu obchodní expanze pojišťovny byla spolupráce s místním národním hnutím, které 

výměnou za materiální podporu svých aktivit ze strany pojišťovny umožňovalo Slavii 

využít svých organizací a tisku k získávání nových klientů. Ve většině regionů, kam Slavia 

                                                 
589

 Data získána podle výše odvedené 2% daně pro hasičský fond, podle níž činí podíl na celkovém objemu 
v Čechách přijatého pojistného  9,14%.   

590
 Statistická příručka království Českého, sv. I, Praha 1909, s. 392-394. 

591
 Roku 1903 přijala Slavia 390 130 korun pojistného, což znamenalo šestiprocentní podíl na celkovém 
přijatém pojistném na Moravě, které činilo 6,5 milionů korun. 
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expandovala, měly však využívané stavební technologie a nedostatek hasičských 

organizací po dlouhou dobu za následek velké množství požárů a vysoké škody, které 

Slavia musela svým klientům nahrazovat. Podnikání v Uhrách, Chorvatsku a Slavonsku i v 

Haliči (a z jiných důvodů také ve Vídni) přinášelo v osmdesátých letech Slavii finanční 

ztráty. Výjimkou bylo generální zastupitelství v Lublani, které v této době představovalo 

jediné zastoupení pojišťovny, kde využití strategie slovanského hospodářského 

nacionalismu generovalo pojišťovně zisk. Po polovině osmdesátých let se sice ve většině 

regionů škodní průběh zlepšil (důvodem bylo především zvyšování sazeb) a podnikání 

v těchto regionech přestalo být ztrátové. Nicméně zisky Slavie na těchto trzích začíná od 

devadesátých let opět omezovat konkurenční boj Slavie s nově vznikajícími místními 

pojišťovnami. Založení vzájemné pojišťovny nebylo kapitálově totiž náročné a jedna 

z místních zájmových skupin zpravidla zřídila pojišťovnu, postavenou na kolektivní 

identitě, která Slavii přímo konkurovala.  

Obchodní expanze Slavie do dalších zemí habsburské monarchie byla, jak ukazuje 

C. Nečas, předobrazem vývozu českého kapitálu na přelomu století.
592 Model, který využila

 

Slavie, napodobilo hned několik nacionálně českých pojišťoven. Praha, Koruna a Moldavia 

k realizaci této strategie přistoupily až po přelomu století.
593

 Mezi českými vývozci 

pojištění jsou zastoupeny především životní pojišťovny
594

, které rozšířily svůj obchod 

                                                 
592

 C. NEČAS, Na prahu, s. 31. 
593

 K roku 1907 je v Terstu doložena existence „generálního zastupitelství pro všechny slovinské země“ První 
české všeobecné akciové životní pojišťovny („Koruna“) v Terstu, která se v reklamě označovala v duchu 
hospodářského slavismu jako „jediná slovanská akciová životní pojišťovna“. Koruna podnikala dále i 
v Chorvatsku a Slavonii.

 
Další pojišťovnou, která podnikala na jihu monarchie, byla Praha. Po roce 1904, 

kdy došlo ke změně jejího vedení, zahájila rozsáhlý program obchodní expanze: zřídila generální 
zastupitelství ve Vídni a začala také s vývozem pojištění na „slovanský jih“. Podnikala v Chorvatsku a 
Slavonsku, její pobočka se nacházela rovněž v Sarajevu. Zároveň převzala generální zastupitelství v Brně 
ve vlastní režii. Počet jejích klientů vzrostl mezi lety 1904 až 1910 z 32 642 na 55 075. Za hranicemi 
českých zemí podnikala i pojišťovna Moldavia. Zastoupení Moldavie přebíraly filiálky Živnostenské banky 
– mimo jiné působila ve Vídni a v Bratislavě. Borut KLABJAN, Češkoslovaška na Jadranu. Čehi in Slovaki 
ter njihove povezave s Trstom in Primorsko od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne, Koper 2007, 
s. 34-37. Josef MATUŠEK, Češi v Chorvatsku, Daruvar 1994, s. Srov. Josef MATUŠEK, Češi v Bosně a 
Hercegovině, In: Přehled kulturních, literárních a školních otázek 16, 1996, 12-13. Ferdinand Krejčí, 
Poměry v pojišťovně „Praha“ ve světle pravdy, Českoslovanské pojišťovnictví, 3/3, 15. ledna 1912, s. 17-
20.; Jiří VONDRÁČEK, Činnost a působení pojišťovací společnosti Moldavia-Generali v letech 1912-1939. 
Příspěvek k dějinám československého pojišťovnictví, Diplom. práce na FF UK, Praha 1986, s. 23. 

594
 Naopak obchod požárních pojišťoven zůstal z velké míry omezen na české země. Pražská městská 
pojišťovna, První česká vzájemná, Rolnická pojišťovna a samozřejmě i menší podniky se na cestu vývozu 
pojištění nedaly. Trh požárního pojištění byl i v dalších zemích monarchie po přelomu století již obsazený, 
navíc nepředstavoval – jak svědčí případ Slavie – příliš výnosný podnik. Výjimkou z pravidla je požární 
pojišťovna Moldavia, která se však zaměřovala na pojišťování průmyslových rizik. V případě životního 
pojištění byla situace jiná. České pojišťovny nevstupovaly na trh jako konkurenti místních podniků a tak 
mohly efektivněji využívat k propagaci svých produktů hesel slovanského hospodářského nacionalismu. 
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především mezi jihoslovanskou klientelu. Příznačné je spojení Koruny a Moldavie 

s Živnostenskou bankou, která podobnou strategii realizovala na poli bankovnictví.  

 

 

5.2 Změna zdrojů jistoty. Životní pojišťování a banka Slavie. 

1.1.1 Úvod 

„Věk náš honosí se mnohými vymoženostmi a některé z nich zasahují skutečně v soukromý i 

veřejný život tak mocně, že způsobily ve společenském obcování úplný převrat proti dobám 

nedávno minulým. K těmto vymoženostem pronikavým náleží také pojišťování na život lidský, 

kterým lze zabezpečiti budoucnost jednotlivce i ochrániti celé rodiny před bídou, když zemře jim 

otec – živitel.“ 

Brožura Jak zaopatříme sebe anebo svoji rodinu, 
90. léta 19. století

595 

 

Následující kapitola se zabývá komplexní problematikou životního pojišťování banky 

Slavie v kontextu vývoje poptávky po tomto produktu v českých zemích v posledním 

půlstoletí existence habsburské monarchie. Po úvodu, jehož cílem je osvětlit použitou 

terminologii životního pojištění a přiblížit některá specifika dobové pojišťovací praxe, je 

na základě prací L. Febvra
596

 a J. Štaifa
597

 vybudován teoretický rámec, o nějž se opírá 

centrální teze, že v procesu sociální změny české společnosti, v rámci modernizace 

tradiční, popřípadě tradicionální mentality venkovské a maloměstské střední třídy, došlo i 

ke změně v pojímání zdrojů jistoty těmito aktéry. Tato změna byla příčinou rostoucí 

poptávky po životním pojišťování. Zatímco ve světě tradiční mentality ležela životní jistota 

v zajištění dostatku potravin a v tezauraci, postupem modernizace společnosti i mentalit 

získává jistota nového institucionálního garanta: pojišťovnu. 

Proces rozšiřování pojišťování probíhá ve dvou vlnách. První spočívala ve vzniku 

zvyku uzavírání pojištění proti požáru a jeho šíření mezi střední třídou. Tento proces 

začíná již v době předbřeznové, dynamiku pak nabírá v průběhu šedesátých let, 

charakterizovaných hektickým zakládáním požárních pojišťoven v Čechách, a kompletuje 

se před lety devadesátými, kdy je pojištěno již 90% nemovitostí. Nicméně rozšíření 

                                                 
595

 ANONYM, Jak zaopatříme sebe anebo svoji rodinu, Praha [s. d., po 1890], s. 8. 
596

 Lucien FEBVRE, Pour l'histoire d'un sentiment : le besoin de sécurité., In: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 11/2, 1956, s. 244-247. 

597
 Jiří ŠTAIF, Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou 
modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (ed.), Finanční elity 
v českých zemích a Československu, s. 18-55. 
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požárního pojišťování s sebou automaticky nepřineslo růst poptávky po dalších 

pojišťovacích produktech: zájem o životní pojištění zůstával stále malý. 

Druhá fáze, během níž se k požárnímu pojištění připojuje v rámci tradiční mentality 

daleko méně „pochopitelná“ oblast pojištění lidského života, nabírá obrátky až v době, kdy 

je pojišťování proti požáru pevnou součástí strategií majitelů nemovitostí (a obecně 

majetku, ohroženého požárem). Proces probíhá od devadesátých let 19. století, kdy se, 

zároveň se zvýšením životní úrovně české střední třídy, rozšiřují oblasti života, v nichž 

chtějí mít klienti pojišťoven „jisto“. Tuto jistotu získávají čím dál častěji využitím 

možností pojišťovací technologie. 

V rámci rozšiřování životního pojišťování v tomto období dochází ještě k dalšímu 

posunu, který souvisí se šířením aplikace úsporné funkce pojištění. Zatímco do té doby 

drtivá většina (zatím nepočetné) klientely požadovala od životního pojištění pouze jistotu 

pro svou rodinu, nyní se vedle tohoto požadavku zvyšuje poptávka i po jistotě ve vlastní 

budoucnosti, zajištění jisté životní úrovně i ve vyšším věku.  

Formulovaná teze je dále ověřována na třech rovinách: na rozvoji nabídky 

pojistných produktů Slavie, výsledcích jejího životního pojišťování, analyzovaných 

s využitím metod podnikové historie, a změnách geografické a sociální struktury její 

klientely. 

1.1.2 Teoretická východiska 

1.1.2.1 Životní pojištění: teorie a praxe v devatenáctém století 

Podle současné definice (Eva Ducháčková) kryje životní pojištění rizika, ohrožující 

životy lidí. V rámci těchto pojištění se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě 

pojistných událostí, které se dotýkají života pojištěných osob nebo jiných osob. Kryje dvě 

základní pojistné události, úmrtí a dožití, přičemž v praxi bývají kryty pojištěním obvykle 

obě tyto události zároveň.  Navíc je krytí často rozšířeno i na další rizika „neživotního“ 

charakteru (invalidita, úraz aj.).
598

  

Koncem 19. století byla situace méně jasná. V teoretické literatuře se vedl spor, 

jestli je životní pojištění vůbec pojištěním. Nepracovalo totiž, na rozdíl od pojištění 

živelních, s koncepty jako riziko, škoda a náhrada. Výsledkem tohoto sporu byla 

(re)konstrukce definice pojištění na širším základě, který zahrnoval i životní pojištění.
599

  

                                                 
598

 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy, s. 109. 
599

  Jako pojištění kapitálové chápala tehdejší teorie (na rozdíl od současnosti, kdy je synonymem pro 
smíšená pojištění) všechny tři hlavní druhy životního pojištění: na život, na smrt i smíšené. K[arel] 
SVOBODA, Životní pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 1774. 
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Manažer a universitní profesor Karel Svoboda považuje ve svém hesle v Ottově 

obchodním slovníku životní pojištění za nejdůležitější odvětví pojištění kapitálového, nebo 

také pojištění osobního.
600

 Zatímco živelní pojištění nahrazuje vzniklé škody tím, že 

majetek, zmenšený následkem rizika, uvede do původního stavu a poskytuje tedy jistotu, 

že dopadem rizika nedojde k jeho ztrátě, životní (rezervotvorné) pojištění má naopak 

zajistit nahospodaření nového jmění. Rozdíl mezi spořením a životním pojištěním spočívá 

v tom, že spořením se budoucí jmění se vytváří z přebytků vlastních příjmů. Tato strategie 

je za normálních okolností proveditelná i bez pojištění, její výsledek je však neustále 

ohrožený zejména nemocí, úrazem a smrtí. Tomuto riziku, jsou vystaveni všichni, kteří 

tuto strategii sledují, zasáhne však v určitém období pouze několik jednotlivců. Proto se v 

pojištění, vysvětluje Svoboda, jednotlivci sdružují, přičemž se každý rozhoduje naspořit o 

jistý zlomek více, než by potřeboval sám pro sebe, aby mohly být z tohoto uspořeného 

kapitálu doplněny úspory těch, kteří následkem dopadů rizika nejsou schopni zvolenou 

částku naspořit.  

Manažer pojišťovny Generali Emanuel Horst rozlišoval ve své učebnici, vydané 

pro potřeby úředníků pojišťoven, několik druhů životního pojištění.
601

 Jako 

nejvýznamnější platilo pojištění kapitálové, které se dále dělilo na pojištění na smrt, na 

dožití a na smíšené pojištění.
602

 Při uzavřeném pojištění na smrt se pojistné plnění vyplácí 

výhradně po smrti pojistníka, přičemž ten může pojistné platit buď po celou dobu trvání 

pojistky, nebo po dobu smluvenou. V případě pojištění na dožití dojde k pojistnému plnění 

pouze, pokud se pojištěný dožije určitého věku. Karel Svoboda připomíná, že dříve se 

tento druh pojištění používal na pojištění jisté částky dětem (dcerám se tak opatřovalo 

věno, synům sloužilo ke krytí nákladů vojenské služby). Nevýhodu však představovala 

samotná konstrukce tohoto pojištění, které nezáviselo na životě pojistníka (ve společnosti 

19. století otce), který platil pojistné, ale na životě určeného obmyšleného (dítěte). 

V případě smrti pojištěného dítěte nebylo možné přenést pojistné plnění na další 

potomky.
603

 Smíšené pojištění, v němž se pojistná částka vyplácí pojistníku, dožije-li se 

smluveného věku anebo obmyšlenému, zemře-li pojistník předtím, v podstatě spojovalo 

funkce pojištění na dožití a na smrt. Na počátku století představovalo již nejrozšířenější 

                                                 
600

 Ibidem. 
601

 Základní dělení na pojištění na smrt, na dožití a smíšené zná i současná teorie. Srovnej E. DUCHÁČKOVÁ, 
Principy, s. 114. 

602
 E. HORST, Základy, s. 258. 

603
 Existovaly ovšem pojistné produkty, v nichž si klient za příplatek v tomto případě mohl zajistit výplatu 
zaplaceného pojistného. 
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pojistný druh. Klient jeho uzavřením poskytoval jistotu jak pro svou rodinu, tak pro své 

vlastní stáří.
604

 Karel Svoboda k těmto třem druhům pojištění připojuje ještě pojištění 

s pevnou splatností (à la terme fixe). Pojistné plnění v takto konstruovaném pojistném 

produktu probíhá v budoucnosti, v přesně určený den. Kdyby ovšem klient zemřel předtím, 

přestane platit pojistné, ale k pojistnému plnění dojde. Tento druh pojištění se používal 

především pro pojištění věna dětem.
605

  

Dalšími druhy pojištění jsou pojištění důchodů, tedy pensijní pojištění
606

, pojištění 

lidové, tedy pojištění, slibující klientele z nižší třídy nahromadění drobných finančních 

částek
607

, a pojištění výslužného pro případ pracovní neschopnosti pojistníka.
608

  Poslední 

ze jmenovaných pojištění bylo na českém pojistném trhu relativní novinkou. Karel 

Svoboda píše: „Donedávna nepamatovalo životní pojištění na jiné živobytí ničící události, 

než na smrt. Teprve v posledním dvacetiletí zavádějí pojišťovny zvláštní dodatek k životním 

pojistkám, ve kterých se zavazují ponechati pojistku v platnosti beze změny s osvobozením 

pojištěnce nadále platit pojistné, i když by pojištěnec následkem úrazu nebo nemoci se stal 

neschopným výdělku“.
609

 

Životní pojištění se uzavíralo obvykle na vlastní život, v některých případech také 

na život osoby třetí, například manželka na život svého manžela, rodiče na život svých dětí 

nebo věřitelé na život svých dlužníků. Pojistník musel podstoupit lékařskou prohlídku (tzv. 

normální pojištění), bez prohlídky se uzavíraly pouze lidové pojistky. V pojistce a při 

lékařské prohlídce musel uvádět pravdivé údaje, přičemž v případě porušení této 

povinnosti měla pojišťovna právo odstoupit od smlouvy. Toto právo platilo však nejvýše 

tři až pět let po uzavření smlouvy. Ve většině případů bylo ve smlouvě zakotveno, že po 

vypršení této doby pojistka nabývala tzv. nepopiratelnosti a pojišťovna od smlouvy mohla 

odstoupit pouze, pokud by mohla dokázat, že klient uvedl nesprávné údaje se záměrem 

pojišťovnu poškodit. 

V konstrukci životního pojištění se využívá obnosové formy pojištění. Předem je 

tedy určena pojistná částka, která má být vyplacena klientovi.
610

 Brutto (celkové) pojistné, 

jak je patrné ze schématu č. 1, se skládá ze tří komponent. Riziková složka pojistného 

                                                 
604

 K. SVOBODA, Pojištění, s. 1774-1775. 
605

 K. SVOBODA, Pojištění, s. 1775. 
606

 Mělo buď formu „bezprostředních důchodů“, kdy začala být renta vyplácena ihned, nebo „odložených 
důchodů“. 

607
 Pro informace o životním pojištění v monarchii, srovnej kapitolu věnovanou pojistnému trhu. 

608
 E. HORST, Základy, s. 259. 

609
 K. SVOBODA, ibidem. 

610
 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy, s. 110. 
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slouží k pokrytí pojistného plnění při úmrtí, kdy se velikost této složky odvíjí od 

pravděpodobnosti úmrtí a vývoj pravděpodobnosti úmrtí v průběhu pojistné doby, délky 

pojistné doby a velikosti sjednané pojistné částky. Rezervotvorná složka pojistného slouží 

k pokrytí pojistných plnění při dožití se sjednaného okamžiku pojištěným. Tyto dva prvky 

v úhrnu představují netto (ryzí) pojistné. Kalkulované správní náklady se využívají na 

pokrytí nákladů, spojených se správou životního pojištění.
611

 

Schéma 1: Struktura ceny v životním pojištění. 

Brutto (celkové) pojistné 

Netto (ryzí) pojistné Správní náklady 

Rezervotvorná (spořící) složka Riziková složka Správní náklady 
 

Prameny: E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit, s. 110. 

Některé produkty byly konstruovány s pevně určeným pojistným, jiné pojistné 

produkty nabízely podíl na zisku, který mohl být vyplacen buď v hotovosti, obvyklejší 

byla forma slevy na pojistném v dalším roce. Tato praxe byla typická jak u vzájemných 

společností, kde podle dobového usu označována jako dividenda, tak u společností 

akciových, kdy se hovořilo o účasti na zisku.
612

 Akciové společnosti k tomuto kroku 

přistoupily v rámci konkurenčního boje s pojišťovnami vzájemnými.
613

 

V případě některých pojistných produktů vyplácela Generali pojistníkům až 80% zisku.
614

 

Tehdejší legislativa vycházela ze zásady, že „nelze nikoho nutiti ke spoření“. 

Pojišťovnou tak bylo žalovatelné pouze pojistné za první rok, neboť pokrývalo náklady na 

uzavření smlouvy, pokud však pojistné přestalo být placeno později, došlo pouze 

k propadnutí smlouvy. Pro klienty, kteří se ocitli ve finanční tísni, existovalo v tehdejší 

praxi několik řešení. Pokud již pojistné platili po dobu převyšující tři roky až pět let, 

zůstávala pojistka v platnosti se sníženou pojistnou částkou, došlo k takzvané redukci 

životní pojistky. Klientovi náležela i další práva: mohl využít možnosti odkupu pojistky, při 

němž se smlouva rušila a pojišťovna vyplatila její redukovanou hodnotu. Zároveň mohl 

                                                 
611

 E. DUCHÁČKOVÁ, Principy, s. 109. Využíváme zde současných definic. Pro dobové pojmosloví a definice 
srovnej E. HORST, Základy, s. 261. Sazbové (brutto) pojistné se v Hostově terminologii skládá z přirážky 
na správu a čistého pojistného, které se dělí na risikové pojistné (příspěvek, který musí platit každý 
pojištěnec ve výši, odpovídající jeho stáří, aby mohla být likvidována nastalá úmrtí) a na ukládané 
pojistné/zálohu pojistného (povstává nahromaděním zúročených příplatků, placených pojištěným nad 
nutné risikové pojistné). 

612
 Používání termínu dividenda bylo v případě vzájemných pojišťoven fakticky nesprávné, ale silně 
zaužívané. Vzhledem k tomu, že v dokumentech Slavie se používá systematicky označení dividenda, 
držím se tohoto termínu i já. 

613
 K. SVOBODA, Pojištění, s. 1775. 

614
„Velmi oblíbené jsou sazby, u nichž prémie po několika letech (po 3, po 5 letech) klesá ročně o 2,5; 3 až 4 
procenta“. E. HORST, Základy, s. 257. 
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klient zažádat o zápůjčku na pojistku do výše částky, za niž by pojišťovna pojistku 

odkoupila zpět.   

Pokud byl však klient zatížen dluhy, byli ve výhodě jeho věřitelé. Pojistka byla 

majetkem, který podléhal exekuci a náležel do konkursní podstaty klienta až do výše 

odkupní hodnoty pojistky.
615

 

1.1.2.2 Pocit jistoty 

Ředitel pražské agentury pojišťovny Assicurazioni Generali Emanuel Horst ve své 

příručce Základy pojišťování napsal: „Pochopení životního pojištění v plném jeho významu 

a propagování jeho rozšíření přiměřeným způsobem ve všech vrstvách obyvatelstva jest 

především úlohou vyvolených vzdělanců a vyžaduje, spíše než jakékoli jiné pojišťovací 

odvětví, neobyčejně pronikavého vzdělání, jakož i v poznání jejich ceny se zakládajícího 

porozumění pro díla moderních společenských zřízení. Nejlepším důkazem pro toto tvrzení, 

že oč vyšší jest stupeň vzdělanosti občanstva jistého státu, tím populárnějším a 

rozšířenějším jest u něho pojišťování životní“.
616

 Jeho podřízený, mladý úředník Franz 

Kafka, byl ve svém deníkovém zápisu o poznání skeptičtější: „Pojišťovnictví je totožné 

s náboženstvím primitivních národů, které věří v odvrácení pohrom všelijakými 

manipulacemi.“
617

 

Zatímco po Horsta spočívá předpoklad rozšiřování pojišťovnictví v tom, že 

klientela této technologii porozumí, pro Kafku je to záležitost víry. Oba si shodně všimli 

aspektu, vztahu mezi pojišťováním a mentalitou klientely. V české historiografii mu však 

byla věnována relativně malá pozornost. Následující kapitola se pokusí v této souvislosti 

zodpovědět otázku, jakým způsobem se v české společnosti měnil vztah ke zdrojům, které 

potřebu jistoty kryly a jak se s její rostoucí potřebou zvyšovala i poptávka po tom druhu 

jistoty, kterou představovalo pojištění. 

Rozšiřování pojišťování s historickou změnou lidské mentality, s dějinami pocitů, 

průkopnicky propojila ve své eseji jedna z vůdčích osobností první generace školy 

Annales, francouzský historik Lucien Febvre.
618

 Ve své reakci na studii Jeana Halperina
619

 

formuloval hypotézu, podle níž předpokladem rozšíření pojištění, které poskytuje pocit 

                                                 
615

 Pojistná částka naopak nenáležela do pozůstalosti klienta. Srv. K. SVOBODA, Pojištění, s. 1774-1776. 
616

 E. HORST, Základy, s. 256. 
617

 Josef ČERMÁK, Franz Kafka v Assicurazioni Generali. Kafkův první zaměstnavatel., Praha 2011, s. 27. 
618

 Lucien FEBVRE, Pour l'histoire d'un sentiment : le besoin de sécurité., In: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 11/2, 1956, s. 244-247. 

619
 Jean HALPERIN, Les Assurances en Suisse et dans le monde. Leur rôle dans révolution économique et 
sociale, Neuchatel, 1946. Cit. dle L. FEBVRE, Pour l'histoire, s. 244-5. 
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jistoty a také využívá potřebu po jistotě, jíž lidé pociťují, byla sekularizace pocitu jistoty, 

přenesení jeho zdrojů „z nebe na zemi“.
620

 Zdrojem jistoty raně novověkého člověka byla 

víra v Boží prozřetelnost. Když byly události výrazem jeho vůle, nebylo třeba životní 

pojistky ani instituce, která by ji poskytovala. Změnu přinesla změna diskurzu rizika, která 

začala rovněž v raném novověku a nabírala dále na síle. Události vezdejšího světa nebylo 

již třeba vysvětlovat božím zásahem. Zisky, ztráty či bankroty začínaly být vnímány jako 

výsledky lidského jednání. Tuto změnu s sebou přinesl duch kapitalismu. Pojišťovny se 

tehdy mohly stát a stávaly garantem pocitu jistoty tváří v tvář různým druhům světského 

neštěstí.
621

 

Febvrova studie je pro tuto práci cenná především tím, že chápe hospodářské 

instituce nejen jako plod aktuálních ekonomických potřeb, ale také jako výraz hlubokých 

změn mentality společnosti, v níž vznikají a podnikají. Jiří Štaif ukazuje, že takovou 

změnou, spojenou s pronikáním kapitalistického myšlení, procházela v devatenáctém 

století i mentalita společnosti české. V průběhu 19. století došlo  k modernizaci tradiční, 

popřípadě tradicionální mentality
622

 ve vztahu k penězům, a to u nižších společenských 

vrstev na venkově i ve městech.
623

 Výchozí areál tradiční mentality představovalo 

venkovské a maloměstské prostředí. Vycházela ze zkušenosti se značně omezenými zdroji 

obživy, které nebylo možné dynamicky kvantifikovat a jež padaly za oběť různým rizikům 

(živelní škody, epidemie lidí a dobytka, války). Její klíčovou komponentou byl strach 

z hladu, zásadními hodnotami dostatek půdy, zvířectva, obilí, dobrá úroda a zdraví).
624

  

Pro rozšiřování pojišťovací technologie v české společnosti je podstatné, že 

znamenalo překonání dvou prahů ve vztahu k penězům. Konkrétně se jednalo o skutečnost, 

že v tradiční mentalitě hrály peníze v životních jistotách rodin víceméně komplementární 

                                                 
620

 „J'écrivais [...] que le besoin de sécurité s'exprimait aussi bien dans le domaine spirituel que dans le 
domaine temporel. Non sans raison, car, pour que ce besoin se manifestât de façon telle qu'il 

      aboutît à l'organisation des « assurances » au sens que nous donnons à ce pluriel — il fallait qu'au 
préalable s'opérât une sorte de transfert de ciel à terre.“ Ibidem, s. 246. 

621
 Febvre uzavírá své zamyšlení: „Není náhoda, že se pojišťovny, slibující jistotu, začínají objevovat zároveň 
s duchem kapitalismu, ale i v době dramatického pokusu Luthera získat jistotu spásy, či zoufalé snahy 
Kalvínovy vynutit si na těch, kteří ho následovali, oddanost, odpovídající jeho učení o predestinaci.“ 
Ibidem, s. 247. 

622
 Tyto termíny se do jisté míry překrývají a není v silách této studie rozlišit přesně přístup tradiční mentality 
k pojištění od mentality tradicionální. V následujícím textu budu – s vědomím určité redukce - využívat 
pouze termín tradiční. 

623
 Jiří ŠTAIF, Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou 
modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (ed.), Finanční elity 
v českých zemích a Československu, s. 18-55. 

624
 Ibidem, s. 22. 
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roli, a také, že se stávala symbolem životní jistoty v „letech špatných“ suma peněz, získaná 

prostou tezaurací v „letech dobrých“.
625

 

K postupné proměně této mentality dochází od 60. let 19. století, přičemž hlavními 

impulsy k ní dávají zemědělská konjunktura s gründerskou horečkou, ukončení výkupu 

z poddanství, narůstající tlak na tradiční mentalitu v rámci společenské komunikace, 

rozšiřující se možnosti k zhodnocení úspor či jiných peněžních aktiv a v neposlední řadě 

národohospodářská výchova českého etnika ze strany společenských elit.
626

 Dosavadní 

jistoty se pod tlakem těchto procesů proměňují v mnohem dynamičtější životní standardy, 

spojené s proměnlivou výší a hodnotou příjmů a výdajů. Další fáze této modernizace, zní 

Štaifova hypotéza, začíná v 90. letech 19. století, v nichž se u jisté části střední třídy začala 

zvedat životní úroveň, přičemž po roce 1900 došlo k jistým posunům priorit v jejich 

kalkulaci s peněžními příjmy.
627

 Studie Eduarda Kubů a Jiřího Šouši ukázala, jak byl 

překonáván jeden z prahů modernizace mentality, vymezených J. Štaifem - bariéra malé 

dostupnosti institučního úvěru
628

 - v procesu formování záloženského hnutí.
629

  

Sociální základ české společnosti spočíval po dlouhou dobu ve střední třídě.
630

 Tato 

sociální kategorie, pro níž bylo obvyklé živit se vlastní prací, zároveň představovaly 

typickou klientelu českých vzájemných pojišťoven.
631

  Zvyšování jejich životní úrovně 

znamenalo zásadní podmínku rozšiřování pojišťování. V šedesátých letech se v souvislosti 

s nebývalým rozvojem průmyslu i sítí formuje moderní měšťanstvo a zároveň narůstají 

možnosti ke zhodnocení jeho úspor. Růst sociálních skupin, které mohly včlenit 

pojišťování do svých rodinných strategií, rostl, ať už se jedná o početní zesílení sociální 

skupiny továrníků,nebo růst počtu administrativního úřednictva v podnicích. Zároveň se 

razantně zvýšil počet vykonavatelů svobodných profesí ve společnosti. Počet advokátů a 

lékařů se zvýšil mezi lety 1835-1869 čtyřnásobně.
632

  J. Machačová a J. Matějček mluví o 

„advokátské“ a „doktorské“ a také o„inženýrské revoluci“.
633

 Pro tyto profesní skupiny, 

odměňované za svou práci, platí, že pro ně nebylo relevantní pouze pojištění na smrt 

                                                 
625

 Ibidem, s. 29. 
626

 Ibidem, s. 29-31. 
627

 Ibidem, s. 54-55. 
628

 Ibidem, s. 29. 
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 Eduard KUBŮ – Jiří  ŠOUŠA, Záložny, Královéhradecko, s. 285-301, passim. 
630

 J. ŠTAIF, Peníze a společnost, s. 41. 
631

 Srovnej průměrnou výši pojistek u českých vzájemných pojišťoven v kapitole, věnované pojistnému trhu 
monarchie. 

632
 Ibidem, s. 134-135. 

633
 Jana MACHAČOVÁ – Jiří MATĚJČEK, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010, s. 424-
425. 
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(zajišťující sociální reprodukci a udržení životní úrovně rodiny v případě výpadku příjmů 

rodiny smrtí jejího živitele), ale zároveň, s rostoucí průměrnou délkou života, se stávalo 

aktuálním i pojištění smíšené, které připojovalo garanci odpovídající životní úrovně i 

v době, kdy tito aktéři již dále nebudou pro stáří schopni vykonávat své povolání. Obecně 

však platí, že až do 80. let 19. století byla v české národní společnosti skupina 

s nadprůměrnými příjmy relativně málo zastoupena.  

Druhé zásadní zlepšení životní úrovně střední třídy přinesla devadesátá léta. Právě 

v této době začaly příjmy pražské střední třídy dostačovat zvýšeným nárokům na 

komfort.
634

  Poslední předválečné čtrnáctiletí bylo ve znamení všeobecného ekonomického 

rozvoje a dokončení formování sociálního systému industriální společnosti. Životní úroveň 

dosáhla v této době obecného vrcholu.
635

 Střední třída dosáhla stadia blahobytu, což se 

odrazilo i v jejím spotřebním chování, jak ve městě, tak na venkově.
 636

 V celé společnosti 

v posledním čtvrtstoletí devatenáctého století zmizela bída a masová nouze. Došlo k růstu 

životní úrovně a zvyšovala se průměrná délka života.  

Vzrůst životní úrovně a schopnost kumulovat úspory však nejsou samy o sobě 

jedinou příčinou rozšíření pojišťování. Úspory mohly začít směřovat nebo mohly nadále 

plynout do dalších peněžních institucí – do záložen, spořitelen, na bankovní konta. Aby 

došlo k rozšíření pojišťovnictví, muselo se čím dál větší množství aktérů rozhodnout více 

diverzifikovat cíle, kam jejich úspory poplynou a integrovat mezi ně i pojišťovny. K tomu 

je měla „vést“ i pojišťovací reklama konce 19. století.
637

 Musela vzniknout poptávka po 

jistotě, garantované ekonomickou institucí.  Otázka tedy zní, jakým způsobem docházelo 

v kontextu modernizace tradiční mentality k transformaci pocitu jistoty a jeho zdrojů. 

Na tomto základě je možné formulovat následující hypotézy. Pojišťovací technika 

byla přijata v českých zemích ze strany potenciální klientely s nedůvěrou, což mělo širší 

spektrum příčin. Nedůvěru násobily vlastnosti, které souvisí s charakterem tohoto produktu 

a zároveň se specifiky organizace jeho prodeje.  Pojištění je abstraktní, neviditelný 

produkt, který je navíc - pro tyto vlastnosti - obtížné použít pro reprezentaci vlastního 

statusu.
638

 Pojištění předpokládá pravidelné placení pojistného ze strany klienta (tedy 

pravidelné tvoření úspor), přičemž klient z nich nemůže až do doby nastání pojistné 
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 J. ŠTAIF, Peníze a společnost, passim. 
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 J. MACHAČOVÁ – J. MATĚJČEK, Nástin, s. 436. 
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 Ibidem, s. 453. 
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 Srovnej kapitolu o pojišťovací reklamě. 
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Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

216 

 

události bez postihu čerpat. Přínos uzavřené pojistky tak pro klienta zůstává neviditelný, 

přičemž patrným se stane až v době nastání pojistné události (v případě pojistky na smrt 

tedy až po jeho skonu).
639

 Pojištění je výslovně propojeno se smrtí a stářím, které 

představují společenské tabu. Nedůvěru nadále vyvolává podobnost pojišťovny s úřady
640

 

– jedná se o městskou, centralizovanou instituci.
641

 Pouze lokální pojistné spolky mohly 

být zakládány, po způsobu záložen, na místní úrovni a za přispění regionálních 

iniciativních aktérů, což mohlo překonat jistou část nedůvěry. Další specifika souvisí 

s prodejem pomocí pojišťovacích agentů, jejichž úkolem je přesvědčovat neinformované, 

nerozhodnuté či odmítající potenciální klienty, aby uzavřeli pojistnou smlouvu.
642

  

Hlavní roli v české společnosti však, domníváme se, sehrála skutečnost, že se 

v případě pojištění jednalo o neznámou, obtížně pochopitelnou, ale především novou 

techniku, o novotu, a zároveň, že zdroje jistoty po dlouhou dobu ležely jinde.
643

 Nedůvěra 

k „novotám“ se postupně ztrácela s tím, jak ustupovala tradiční mentalita. Životní pojištění 

se pro klienty tak stávalo čím dál důvěryhodnějším produktem a zároveň, s rostoucími 

zkušenostmi klientů s pojišťováním a pod vlivem „hospodářské osvěty“, přestávalo být 

považováno za novotu.  Od devadesátých let 19. století se tak životní pojišťování začíná 

rychle rozšiřovat. Přispělo k tomu i rozšiřování „ducha kapitalismu“, zvýšení životní 

úrovně české střední třídy a s ním spojený variabilnější životní styl. Pro široké vrstvy 

obyvatel „výchova ke kapitalismu spočívala v tom, že byly stále více nuceny považovat svůj 

příjem či mzdu za základ kalkulu nejen své životní úrovně, nýbrž vzít i v úvahu, že je jimi 

podstatně vymezen i jejich sociální rádius stejně jako kulturní možnosti“.
644

 S tím, jak 

šířily oblasti života, které byly vymezeny jejich příjmem, uvědomují si klienti stále silněji, 

že část svých úspor mohou využít za pomoci pojišťovací technologie k ochraně proti 

dopadům výkyvů tohoto platu/příjmu, zapříčiněných náhodou, a tím k udržení svého 

stávajícího sociálního statusu i kulturních možností. 

Zatímco ve světě tradiční mentality spočívaly zdroje životní jistoty v dostatku 

potravin a v tezaurovaných penězích, postupem modernizace české společnosti i jejích 

mentalit získává životní jistota institucionálního garanta: pojišťovnu. Proti člověku 
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 Ibidem, s. 299 an. Bezpochyby přítomná nedůvěra k městu je patrná i u Kampelíka. 
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 Ibidem, s. 299 an. 
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 Tuto tezi dokládá dobová reklama pojišťoven, která se snaží vyvracet jak nedůvěru v novoty, tak 
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s tradiční mentalitou stál svět plný rizika (požáry, krupobití, nemoci, smrt), přijímaného 

s různou mírou fatalismu, nyní těmto rizikům člověk čelí kolektivním sdílením jejich 

dopadů. 

Měnila se také opačná strana mince – strach.  Zatímco ve světě tradiční mentality 

největší strach vyvolávala možnost hladu, pro středostavovského klienta pojišťoven konce 

devatenáctého století je nejtísnivějším spíše strach ze sociálního sestupu. To přesvědčivě 

dokládá dobová reklama pojišťoven, operující s barvotiskovými obrazy sirotků, kterým se 

díky pojištění dostávají peníze na vzdělání či na věno a vdov, které i po smrti svých 

živitelů nemusí slevit ze svého životního standardu. V rámci rozšiřování životního 

pojištění v tomto období dochází ještě k dalšímu posunu, který je podmíněn šířením 

aplikace úsporné funkce pojištění. Zatímco do té doby drtivá většina (zatím nepočetné) 

klientely od životního pojištění požadovala pouze jistotu pro svou rodinu, tedy udržení její 

životní úrovně i po případné smrti živitele, nyní se vedle tohoto požadavku zvyšuje 

poptávka i po jistotě ve vlastní budoucnosti, zajištění jisté životní úrovně i ve vlastním 

stáří.  

V následujících podkapitolách bude tato teze ověřena na základě nabídky 

pojistných produktů, životního podnikání Slavie a změn v sociálním a regionálním 

zakotvení její klientely. Rozšiřování počtu pojistkou krytých rizik svědčí o konkurenčním 

boji stejně, jako o rozšiřování poptávky klientely po ochraně před následky co nejširšího 

spektra nebezpečí. Vývoj počtu klientů ukazuje absolutní nárůst významu pojišťovnictví 

pro českou střední třídu. Cílem bude dokázat nejen absolutní nárůst poptávky po 

pojišťování, zároveň ale také učinit odhad, jakou část vyšší a střední třídy mohla Slavia a 

další české pojišťovny obsluhovat. Analýza klientely banky Slavie umožní ukázat 

geografické a socioprofesní zakotvení banky a zároveň bude vypovídat o rozšiřování 

poptávky po pocitu jistoty v českých zemích na obou těchto úrovních. 

1.1.3 Nabídka pojistných produktů 

Od počátku působení Slavie byla agenda životního pojištění rozdělena mezi tři 

oddělení
645

, provozující životní pojištění, přičemž první dva se zaměřovaly na 

„plnohodnotná“ životní pojištění
646

, třetí oddělení na tontiny. V rámci prvního oddělení 

byla dle stanov z roku 1886 provozována pojištění „na život“, tedy různé druhy pojištění 

na dožití: konkrétně pojištění kapitálu na dožití (pojištění zaopatření dětí, věna), pensijní 
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 V pramenech jsou označována jako odbory.  
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 Termínem „plnohodnotný“ zde budu, z nedostatku lepšího dobového výrazu, označovat pojistné 
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pojištění (roční pense) a pojištění výplaty pojistné částky či pense pro případ zmrzačení.
647

 

Do působnosti druhého oddělení pak spadaly pojistky „na smrt“. Patřilo mezi ně prosté 

pojištění pro případ smrti, rovněž s variantou vinkulace výplaty pojistného na třetí osobu. 

Vzájemné pojištění na přežití bylo postavené na podobném modelu – ze dvou klientů, 

platících pojistné, připadalo pojistné plnění pojišťovny tomu, který druhou pojištěnou 

osobu přežil.
648

 V rámci druhého oddělení byla rovněž nabízena pojištění „dočasná“ 

(pojišťovna vyplácela pojistnou částku v případě smrti pojistníka, ke které došlo v určité 

lhůtě), pohřebních vydání a menších kapitálů, smrti následkem úrazu a „zaopatření vdov a 

sirotků“, tedy pense vyplácená pozůstalým pojištěnce. Znamená to tedy, že byly 

provozovány různé varianty pojištění na smrt, na dožití a pensijního pojištění.
649

 

Pojišťovna zároveň nabízela smíšené pojištění.
650

  

V rámci obou pojišťovacích oddělení byla dále zřízena stavovská sdružení klientů, 

představujících podobná rizika (rolníci, řemeslníci a živnostníci, hospodářští a soukromí 

úředníci, sládci), která měla právo volit si pětičlenný dohlížitelský výbor se třemi zástupci; 

míra jejich samosprávy se pak odvíjela od rozhodnutí správní rady. Podstatné je, že pro 

tuto klientelu mohly být vydány zvláštní pojistné podmínky a nemuseli tedy nést riziko 

s ostatními členy banky, zároveň jim mohla být svěřena částečná samospráva odpovídající 

části rezerv pojišťovny.
651

 

Třetí oddělení soustřeďovalo spolky pro vzájemné dědění, které fungovaly na 

principu tontiny.
652

 Tontina na přežití je podílový fond, jehož klienti získávají podíl na 

zisku v průběhu svého života, ale po jejich smrti se hodnota jejich podílu rozděluje mezi 

zbylé, přeživší podílníky. Tontina obvykle ukončí svou činnost rozdělením aktiv jejím 

podílníkům v momentu, kdy počet podílníků dosáhne smluveného malého množství nebo 

po smluvené době.
653

 Tontina není skutečným pojištěním. Je spekulací na cizí smrt, 
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 Zásadně byly pozměněny právě až v roce 1909. 
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 Umožňovalo tak vyplatit pojištěnému např. dědice svého obchodního partnera. 
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 Označení tontina vzniklo ve Francii Ludvíka XIV. podle Lorenza Tontiho, který předložil již roku 1650 
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k němu však později ještě několikrát vrátil. Později byly tontiny organizovány soukromými subjekty. 
Význam tontin spočívá v průkopnické roli, kterou sehrály v aplikace pojistné technologie a jejich přínosu 
k pojistné statistice (vyprodukovaly statistické podklady úmrtnosti, z nichž mohli matematikové v 18. 
století sestavit první verze úmrtnostních tabulek). 
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podobnou sázce. Slavia provozovala konkrétně variantu tontin na dožití. Vložené vklady 

byly vyplaceny přeživším po 15-20 lety.
654

 Tento produkt se zaměřoval na střední i spodní 

vrstvu střední třídy a na třídu nižší. Mezi klienty tontin se nacházeli řemeslníci, dělníci a 

rolníci. Využíval obliby hazardu mezi aktéry s nízkým až středním ekonomickým a 

nízkým kulturním kapitálem. 

Od tontin se odvíjel další pojistný produkt, který Slavia nabízela - pojišťování 

vkladů do spolků pro vzájemné dědění, které umožňovalo pojistit se proti nebezpečí ztráty 

vložené částky a tedy omezovalo riskantní charakter tontin; bylo však i předpokladem 

čerpání úvěrů pro členy spolků pro vzájemné dědění. 

V posledním čtvrtstoletí existence habsburské monarchie došlo k reorganizaci této 

struktury.  Především bylo upuštěno od některých druhů pojištění, které byly postavené na 

akumulaci velkého množství pojistek s nízkou pojistnou sumou a které byly určené pro 

méně zámožnou klientelu. V první řadě rozhoduje v polovině 80. let 19. století 

management, že nebudou dále zřizovány další tontiny. Poptávka po tontinách totiž v této 

době značně poklesla, což souviselo se špatnou zkušeností klientů s tímto produktem. 

Tento krok byl v souladu s obecnými tendencemi stahování pojišťoven z provozování 

tontin. Po vyplacení posledního, v pořadí 22. spolku pro vzájemné dědění, v roce 1905
655

 

tak zaniká třetí oddělení. Změnou stanov z roku 1909 jsou zbylá dvě oddělení sloučena. 

Úkolem nově vzniklého jednotného životního oddělení bylo provozovat pojistné produkty, 

rozdělené do čtyř skupin, které odrážely v dobové teorii standardní dělení druhů životního 

pojištění: na pojištění pro případ smrti, pojištění na dožití, smíšené pojištění a důchodové 

pojištění.
656

 

Zvyšující se konkurenční boj mezi pojišťovnami na trhu, který posílil i vstup 

amerických pojišťoven na trh a zároveň růst poptávky po jistotě vedl ke změnám v počtu i 

konstrukci nabízených pojistných produktů. Mizely sazby, které neposkytovaly klientovi 

smluvní jistotu, že bude pojistná částka ve všech případech vyplacena. Pojišťovna tak 

přestala nabízet pojištění, které slibovalo vyplacení pojistné částky, pouze pokud ke smrti 

klienta došlo do uplynutí určité lhůty. Naopak přibývají nové pojistné produkty, které 

dávaly jistotu vyplacené pojištěné částky. Zvyšoval se počet produktů, postavených na 

modelu smíšeného pojištění, které se stalo nejoblíbenějším pojistným produktem. Zároveň 

jsou zaváděna pojištění s klesající výší pojistného, nebo slibující zvýšené pojistné plnění ze 
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strany pojišťovny. Zároveň jsou zaváděny podmínky, které byly méně striktní vůči 

klientele. Od šedesátých let ze stanov postupně mizí ustanovení o ztrátě práv klientů na 

výplatu pojistného plnění za porušení podmínek. Promlčecí lhůta pojistky se roku 1878 

zvyšuje z jednoho roku na tři. Ve stejném roce se rovněž rozšířila doba, o niž se může 

opozdit platba pojistného pro všechny druhy pojistek na devadesát dní. Stanovami roku 

1909 byla zavedena nepopiratelnost pojistky po dvou letech od jejího uzavření. Klient si 

navíc mohl zajistit zproštění od placení pojistného, pokud by se stal zcela invalidním.
657

 

Současně došlo k změně v přístupu k některým rizikům, která předtím pojistkou 

nebyla kryta. Zároveň s rozšiřováním nabídky různě konstruovaných pojistných produktů 

se rozšířila pojistná ochrana i na ně. Pojistné podmínky totiž určují, co představuje riziko, 

kryté pojistkou, a na co se pojištění nevztahuje. Klient, pokud se nechce vystavit nebezpečí 

ztráty nároku na pojistné plnění, musí tyto regulace zohlednit ve svém jednání. 

K rozšiřování krytých rizik došlo v rámci konkurenčního boje, v němž se snažily 

pojišťovny získat klienty právě nejvýhodnějšími pojistnými podmínkami. Pokud se tato 

skutečnost stala předmětem propagace firem, je to rovněž dokladem skutečnosti, že ve 

střední třídě rostl „hlad po jistotě“. Klientům šlo o jistotu v případě cest do ciziny i jistotu 

vůči rizikovým vlivům společnosti na vlastní jednání: sebevraždě, smrti v souboji a smrti 

následkem soudního rozhodnutí.
658

 Navíc s tím, jak se rozšiřuje pojišťování ve střední 

třídě, rozpouštějí se tato rizika (např. zámořské cestování či duely) v daleko širším 

rizikovém kolektivu.
659

 

Rozšířena byla geografická platnost pojistek. Zatímco podle stanov roku 1886 

neplatí pojištění v zemích a přístavech mimo Evropu
660

, v roce 1909 je již platná na cestě 

mezi všemi přístavy Středozemního a Černého moře a východního pobřeží Ameriky, mezi 

třiatřicátou a šedesátou rovnoběžkou. Její platnost je dále - na pevnině - rozšířena na celé 

území Evropy a Spojených států amerických, opět se stejným ohraničením.
661

 Toto 

vymezení odráží i managementem předpokládaný maximální akční rádius jejich české a 

jihoslovanské klientely. 

Změnil se přístup k rizikům v podobě některých druhů násilné smrti: sebevraždě a 

souboji, směrem k jejich zahrnutí do pojištěných rizik. Podle prozatímních stanov z roku 

1868 měli pozůstalí v případě sebevraždy, smrti v duelu nebo popravy pojistníka nárok 
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pouze na odkupní cenu pojistky.
662

 Tento článek se ve stanovách nachází až do poloviny 

80. let. Roku 1884 zavádí Slavia výplatu škody i v případě sebevraždy. Stanovy z roku 

1886 konkrétně uvádějí, že v případě sebevraždy a souboje práva na pojistné plnění sice 

propadají, avšak v případě, že pojistka byla uzavřena před více než pěti lety a na sumu 

nižší než 5000 zlatých, může být učiněna výjimka.
663

 Přitom sebevražda představovala na 

přelomu století devátý nejčastější způsob smrti.
664

 Stanovy pozdější (1909) jsou v tomto 

ohledu ještě benevolentnější.  Na pojistné plnění má nárok každý sebevrah, který uzavřel 

pojistku před více než dvěma roky.  Usmrcený duelant má na pojistné plnění nárok ještě 

dříve - po půl roce trvání smlouvy. Podle stejného modelu se však nevyvíjel případ 

popravy a smrti způsobené osobou, mající nárok na pojistné plnění. V obou případech by 

během celého sledovaného období došlo pouze k vyplacení části zaplaceného pojistného.  

K podobnému kroku přistoupila většina pojišťoven. Zatímco předtím v případě 

sebevraždy k pojistnému plnění nedocházelo, v práci z roku 1905 píše Emanuel Horst, že 

obvyklým se stalo vyplácet pojištěným pojistnou částku, pokud pojistný kontrakt trval déle 

než 3-5 let, přičemž tento princip zakotvovala i „nová norma“, podle níž navíc v případě, 

kdy se prokáže, že sebevražda byla spáchána v nepříčetnosti, musí pojistný ústav pojistku 

vyplatit vždy. Je příznačné, že k tomuto rozšíření pojistné ochrany i na sebevraždu došlo 

v době, kdy zodpovědnost za ni sociologické studie snímají z beder jednotlivce a přenášejí 

ji na kolektivní realitu. Pro Durkheima (1897) jsou sebevrazi ve svém jednání 

determinováni kolektivními faktory, které vytvářejí sociální realitu, přičemž míra 

sebevražednosti je nepřímo úměrná stupni integrace sociálních skupin, do nichž 

individuum patří.
665

 Geograficky blíže se zapojuje do diskurzu Masaryk, který je 

přesvědčen, že „počet sebevražd je přímo matematické měřítko pravé nálady společenské, 

společnost ta v hloubi duše je rozčilená a rozrušená, nemocná“.
666

 Analogicky jako 

v případě sebevraždy se rozšiřovalo krytí i případu smrti v duelu. Lze se domnívat, že 

příčinou v tomto případě byla skutečnost, že vedení soubojů nebylo součástí habitu drtivé 

většiny aktérů, kteří představovali jádro klientely vzájemných pojišťoven.
667

 

                                                 
662

 (Prozatímné stanovy.) „Slavia“, první česká banka pro vzájemné pojišťování životů, zdraví, kapitálů a 
důchodů v Praze, Praha 1868, s. 12. 

663
 Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze. Stanovy zvláštní., Praha 1886, § 4, s. 20. 

664
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 339. 

665
 Jan KELLER, Dějiny klasické sociologie, Praha 2010, s. 217 an. 

666
 „Naše doba“. 1896-1898, Praha 1934, s. 7-22, 44-52. Cit. dle Milan MACHOVEC, Tomáš G. Masaryk, 
Praha 1968, s. 232. 

667
 Viz kapitola, věnovaná pojistnému trhu.  



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

222 

 

Slavia dle svých původních stanov suspendovala platnost pojistek klientů, kteří 

vstoupili do vojenské nebo námořní služby. Klient mohl pojistku pojišťovně odprodat. Ke 

změně došlo již následujícího roku, 1869, kdy byla klientům dána možnost za přirážku 

k pojistnému rozšířit pojistné krytí i na válečný konflikt. Pro tzv. normální pojistky činila 

přirážka za každý pojištěný válečný rok 7% pojištěného kapitálu.
668

 Od roku 1886 začala 

Slavia provozovat pojištění pro případ smrti ve vojenském konfliktu za výhodnějších 

podmínek. Klienti byli rozděleni do tří rizikových skupin, kteří platili přirážky ve výši 3; 

4,5 a 6% pojistné částky. Přestože počet pojištěnců proti tomuto riziku narůstal, 

nepřekročil řády tisíců. Ministerstvo vnitra dalo impuls k tomu, že bylo roku 1891 

rozhodnuto Spolkem o pro rozdělování životního pojištění
669

 povinném zahrnutí válečného 

pojištění do všech pojistných produktů, k čemuž se připojily i zalitavské a většina 

zahraničních společností.
670

  

Toto rozhodnutí se promítlo i v nabídce Slavie.
671

 Tato pravidla byla zahrnuta i ve 

stanovách z roku 1909. Klienti, pojištění nad částky, převyšující 10 000 korun, 

dobrovolníci a profesionální vojáci musí, pokud má jejich pojistka krýt válečné nebezpečí, 

platit navíc válečnou přirážku k pojistnému. Pokud klient přirážku přestane platit, pozbývá 

na platnosti i válečné pojištění.
672

 Po propuknutí první světové války bylo rozhodnuto o 

rozšíření placení přirážek 2-4% na všechny klienty, bez ohledu na důvod výkonu vojenské 

služby.
673

 

Rozšiřování platnosti životního pojištění na tato nebezpečí, stejně jako na rizika 

moderního životního stylu (cestování) i rostoucí benevolence pojistných podmínek svědčí 

o poptávce klientů po pojistném produktu, který by kryl co nejefektivněji co nejširší 

spektrum možných rizik. Jim vycházely vstříc konkurující si pojišťovny. V tomto ohledu 
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„nesporně tvoří rozvoj životních sazeb, vznik nových a zatlačování zastaralých, zajímavou 

kapitolu v dějinách hospodářské psychologie“.
674

 

1.1.4 Mezi pojištěním a hazardem. Tontiny jako hlavní pojistný produkt (do 

poloviny 80. let) 

1.1.4.1 Vstup na trh a silná poptávka po tontinách (1869-1873) 

V devět hodin ráno dne 7. února 1869 měla podle reklamy, publikované v časopise 

Jednota, začít Slavia přijímat přihlášky na životní pojištění ve svých místnostech na 

Ferdinandově třídě číslo 1022.
675

 Ve výroční zprávě banky za rok 1869 je jako počátek 

podnikání banky uveden  15. květen, tedy datum, kdy ministerstvo vnitra schválilo stanovy 

banky a povolilo její zřízení.
676

 V každém případě Slavia zahájila svou činnost jako čistě 

životní banka, rozdělená na tři oddělení.
677

 

Pojišťovnictví v době, sledované v této podkapitole (do roku 1885) prošlo v 

monarchii třemi fázemi svého vývoje. Slavia vznikla v kontextu zakladatelské horečky, 

kterou v roce 1873 ukončil burzovní krach, který destabilizoval i toto odvětví. Přinesl na 

jedné straně zhoršení finanční situace samotných pojišťoven, na druhé straně se dopadem 

krize omezila schopnost klientů vytvářet úspory. Navíc přinesl krach i nedůvěru 

k některým formám podnikání (akciová společnost). Na druhou stranu krach některých 

pojišťoven oslabil vůči předchozímu období konkurenci.
678

 Následovalo druhé období, 

poznamenané propadem počtu nově předepsaných pojistek i vybraného pojistného. 

Nejhlubšího bodu se vývoj dotkl v roce 1877. Následujícím rokem začíná třetí fáze, která 

přinesla vydáním tzv. asekuračního regulativu zpřísnění státního dohledu. S příchodem 

amerických společností na rakouský pojišťovací trh se místním ústavům objevila velice 

efektivní konkurence, která na svou stranu získávala klientelu moderní reklamou, 

výhodnými smluvními podmínkami a novými pojistnými produkty. Zároveň znamenalo 

toto období, které končí až v polovině devadesátých let, pozvolné rozšiřování pojišťování. 

V kontextu zlepšující se hospodářské situace a klesající úrokové míry nabízely pojišťovny 

v monarchii možnost výhodného uložení finančních přebytků.
679
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Na počátku se jevilo životní podnikání banky Slavie velice slibně. Do roku 1872 

překročil počet uzavřených pojistek třicet tisíc.  Bližší pohled však ukazuje, že obchodní 

výsledky Slavie a úspěch šíření životního pojišťování byly skromnější, než se z tohoto 

údaje může zdát. V podnikatelské strategii managementu Slavie hrály na počátku hlavní 

roli tontiny
680

, které se staly v prvních letech tahounem podnikání pojišťovny v životním 

pojišťování. Za celou dobu, během které byly tontiny provozovány (do roku 1885), bylo 

otevřeno celkem 22 „spolků pro vzájemné dědění“, jak byly tontiny nazývány, s délkou 

trvání mezi 15 a 25 lety. Nejvíce z nich vzniklo právě v prvních letech existence banky, v 

následujících letech ztratil nárůst počtu klientů v tontinách mnoho ze své dynamiky. Jenom 

ve třinácti spolcích, zřízených do roku 1871, měla Slavia celých 14 000 podílníků. V roce 

1883, kdy počet vkladatelů dosáhl maxima, měla Slavia v tontinách okolo 20 000 klientů. 

Pro Slavii znamenaly tontiny především možnost, etablovat se na pojistném trhu, a pomocí 

výnosů z tontin financovat samotné založení a první obchodní expanzi banky. Klientům 

tontiny sloužily především k pojišťování dětí. Pokud se dítě dožilo určeného roku likvidace 

spolku, sliboval mu podíl v tontině vyplacení částky, která byla využívána jako věno pro 

dívky a měla krýt náklady na „vstup do pracovního života“ pro chlapce. Vzhledem k tomu, 

že samotný podíl v tontině neznamenal jistotu vyplacení této částky, pokud dojde k úmrtí 

pojištěného, nabízela Slavia ještě takzvané „protipojištění“ uložených vkladů v tontinách, 

které garantovalo vyplacení podílu i v případě smrti podílníka tontiny.  

Tontiny představovaly na počátku velký obchodní úspěch. Jsou z velké části 

výrazem Chleborádovy úspěšné propagace životního pojišťování pomocí tisku, letáků, 

brožur a přednášek, organizovaných v rámci spolků, neboť největší úspěchy zaznamenala 

akvizice do tontin paradoxně v době, kdy Slavia svou síť agentů teprve budovala.  Zároveň 

sehrála svou roli i skutečnost, že Slavia nebyla první pojišťovnou, která je v českých 

zemích propagovala.
681

 Příjmy z 5% správních poplatků z pojistek v tontinách tvořily 

velkou část zisku životního oddělení v prvních letech. Jenom v roce 1869 získala Slavie na 

poplatcích 77,8 tisíc zlatých, z nichž po zaplacení zakládacích výdajů, nákladů na založení 

generálního zastupitelství v Olomouci a v Lublani a uhrazení rezervního fondu mohla 

vykázat v životním pojišťování čistý zisk 35,4 tisíc zlatých, „úspěch to, jehož jsme, 
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upřímně řečeno, nikdy ani neočekávali.“
682

 Pojistné, vkládané do tontin, představovalo pro 

banku zdroj nejen zdroj kapitálu, pojišťovna z nich také vytvářela své technické rezervy
683

, 

které mohla dále investovat. Tontiny navíc přispěly, v dlouhodobé perspektivě, k reklamě 

samotného životního pojišťování, protože rozšiřovaly povědomí o možném využití 

pojišťovací techniky k zajištění životní jistoty a připoutávaly klienty ke Slavii jako její 

institucionální poskytovatelce. Jistota, kterou tontiny přinášela, byla však v praxi relativně 

vratká. Klient si nemohl být jistý, jestli jeho vklad nepropadne ve prospěch ostatních členů 

spolku, nevěděl však ani přesně, jak vysoká suma mu bude nakonec vyplacena.
684

  

Pojišťovna vstupuje na trh v době vysoké úrokové míry, což se stává příčinou 

problémů, které se projevily po burzovním krachu. Při výpočtu tarifů pro tontiny se 

počítalo s velmi vysokou úrokovou mírou. Slavia například za roční vklad 10 zlatých do 

tontin, trvajících 25 let, slibovala vyplacení 900 až 1300 zlatých v době likvidace 

spolku.
685

 To mělo pravděpodobně vedle optimismu manažerů i obchodní aspekt. Lákavá 

nabídka měla upozornit na Slavii a získat ji první klientelu. V roce 1872 zaznamenala z 

technických rezerv 14% výtěžek, následně poklesly výnosy tak, že nově zřizované tontiny 

mohly nabídnout pouze úrokovou míru, srovnatelnou se spořitelnami a dalšími úvěrními 

ústavy.
686

 Následkem poklesu úrokové míry, především po roce 1878, nepřesáhlo reálně 

zúročení vkladů v tontinách více, než 7%.
687

  Druhým problémem bylo, že valná část 

klientů přestala splácet předčasně pojistné. 

Samotné tontiny představovaly více než polovinu klientů všech tří životních 

oddělení, které Slavia obsluhovala. V roce 1873 měla Slavia v životním pojišťování 

celkem 33 283 klientů, z toho 17 162 v tontinách (připadala na ně pojistná částka 7,3 

milionu zlatých). Na zbylé dvě oddělení spadalo 16 121 klientů s pojistnou částkou 8,3 

milionů korun. Vysoké číslo v posledním jmenovaném případě ale nesvědčí, jak by se 

mohlo na první pohled zdát, o velkém rozšíření „plnohodnotného“ životního pojišťování. 

V rámci pojistek „na smrt“ byly uzavírány rovněž tzv. protipojištění vkladů v tontinách, 

která zajišťovala vyplacení vkladu i v případě úmrtí klienta. Tento produkt tvořil po 
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dlouhou dobu jádro obchodu druhého oddělení (na smrt). Představoval velkou část 

pojistného kmene. Roku 1871 pouze 1,25 milionu zlatých - z celkové pojistné částky 

v druhém oddělení 6,25 milionu zlatých - spadalo na „plnohodnotné“ pojistky. Pojišťování 

v oddělení pro pojišťování „na smrt“ tak tontiny sice podporovaly, avšak pouze 

jednostranně. Klienti u něj vyhledávali především protipojištění vkladů. 

Obchod s „plnohodnotným“ životním pojištěním, které se zaměřovalo především 

na klienty ze střední třídy, byl malý.V pojišťování na dožití se po celých prvních deset let 

podnikání Slavie pohybuje pojistná částka kolem 100 000 zlatých a vybrané pojistné leží 

pod hranicí pěti tisíc zlatých. Hlavním důvodem je, že zdroje jistoty klientely, na níž se 

toto pojištění zaměřilo, ležely zatím jinde. Česká střední třída v této době byla sto vytvářet 

úspory, které již zčásti ukládala do peněžních institucí. Svědčí o tom růst vkladů 

v ústavech lidového peněžnictví.
688

 Nicméně vůči životnímu pojištění, které pojišťovny 

Slavia a Praha do české společnosti zavedly, se stavěla s nedůvěrou jako k podezřelé 

novotě. Klientů, kteří si chtěli zajistit tímto způsobem životní jistotu ve stáří, nebylo 

mnoho. Po pojištění „na smrt“ byla sice o něco větší poptávka, nicméně největší část těchto 

klientů představovali klienti tontin, kteří uzavřeli protipojištění vkladů v tontinách  pro 

případ svého úmrtí, vykazovaná bankou také – přes nižší pojistnou částku – jako pojištění 

na smrt. O malém rozšíření životních pojistek na smrt i na dožití svědčí skutečnost, že jich 

bylo v roce 1873 u Slavie v platnosti pouze 1902.
689

  

Tabulka 59: Vývoj akvizice „plnohodnotných“ životních pojištění u banky Slavie 1869-1873. 

Rok 
Nové 

pojistky 

Pojistná 
částka 
nových 

* 

Zrušeno, 
odmítnuto, 
nevyřízeno 

 
Pojistná 
částka 

zrušených 
* 

Koncem 
roku v 

platnosti 

Pojistná 
částka 
zbylých 

* 

Počet 
úmrtí 

1869 407 372,5 124 155,6 282 216,8 1 

1870 775 650,1 137 120,2 431 422,6 7 

1871 1279 1441,1 514 633,8 752 799,4 13 

1872 1068 1180,4 319 384,6 747 784,8 20 

1873 1014 1370,4 371 509,2 643 860,4 22 

* v tisících zlatých. 

Prameny: Jednatelská zpráva k valnému shromáždění „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze 

dne 17. května 1874, Praha 1874, passim. 

Poptávka po životním pojištění byla sama o sobě nízká. Počet zájemců, kteří 

nakonec pojistku uzavřeli, snižovaly nadto přísné kontroly zdravotního stavu těch, s nimiž 

pojišťovna měla pojistku uzavřít. Počet pojistníků snižovala častá rušení pojistek ze strany 
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 Viz J. HÁJEK – V. LACINA, Od úvěrních družstev, passim. 
689

 Jednatelská zpráva k valnému shromáždění „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze dne 17. května 
1874, Praha 1874, passim. 
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klientů. Ve výročních zprávách pojišťovny nejsou počty pojistek, jež pojišťovna buď 

z vlastní vůle neuzavřela, nebo které klienti zrušili, uváděny odděleně. Nicméně i tyto 

údaje ukazují, že počet klientů, kteří nakonec pojištění dlouhodobě platili, byl minimální. 

V prvním roce podnikání Slavie bylo v oddělení pro pojištění na smrt ze 110 žádostí o 

uzavření pojistky 22 odmítnuto nebo hned v prvním roce zrušeno. V oddělení pro 

pojišťování na život bylo z 3578 nových vkladů do tontin a „plnohodnotných“ životních 

pojistek (kterých bylo pouze 297) odmítnuto nebo v témže roce zrušeno 555 (z toho pětina 

„plnohodnotných“). V tontinách, kde se klienti nemuseli podrobovat lékařské prohlídce, 

došlo ke zrušení 517 z celkem 3301 vkladů.
690

 Následující tabulka (č. 1) ukazuje, že tento 

vysoký počet odmítnutých a zrušených smluv byl typický pro celé první období. Na jedné 

straně byly příčinou přísné lékařské kontroly, které měly Slavii chránit před brzkými 

výplatami vysokých pojistných plnění. Na straně druhé mohla tento propad způsobit 

skutečnost, že nezanedbatelná část klientů ani v době hospodářské prosperity - a tím méně 

v době hospodářské krise - nebyla sto splácet pojistné, nebo své rozhodnutí o uzavření 

pojištění brzy revidovala. Slavia v prvních letech své existence v předpisování běžných, 

„plnohodnotných“ pojistek neuspěla. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že ze zisku 

v prvních dvou letech rozdělovala Slavia s jasným cílem propagovat své produkty mezi 

pojištěnce v prvním a druhém oddělení Slavia vysokou „dividendu“. Způsob rozdělování 

dividendy se v případě pojišťoven lišil od typické praxe akciových společností. Nešlo 

v prvé řadě o vyplacení podílu člena pojišťovny na zisku v hotovosti
691

, ale dividenda měla 

formu slevy na pojistném. Vyplácela se ze zisku jednoho roku po uplynutí pěti let těm 

klientům, kteří byli v roce, kdy pojišťovna zisk zaznamenala, klienty pojišťovny a 

zachovali v dalších letech podniku věrnost. Zisk z roku 1869, v hodnotě přes 30 000 

zlatých, tak přinesl roku 1874 těmto klientům slevu na pojistném 48%.
692

  

Hlavní příčinou byla nedůvěra klientely v novou a sofistikovanou službu, kterou 

představovalo pojištění. Dobová reklama považovala za vhodné přesvědčovat veřejnost, že 

životní pojištění není riskantní hra, loterie, ale je založené na „přesných, vědeckých“, 

pojistně-technických výpočtech. Jistota velké části cílové klientely – české a slovinské 

společnosti – spočívala na jiných základech, než na využití pojištění. Pokud tak aktéři své 

úspory netezaurovali, ukládali je do záložen, či jiných peněžních ústavů. Jejich úspory 
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 Výkaz vyřízených a zrušených pojištění 15.5. - 31.1869, in: Výroční zpráva za rok 1869, nepag. 
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 Tato možnost sice existovala, ale klient o ni musel zažádat v jisté lhůtě předem. 
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 Jednatelská zpráva k valnému shromáždění „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze dne 17. května 
1874, Praha 1874, s. 4. 
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nebyly však dostatečně velké a dostatečně pravidelné na to, aby mohli aktéři dále 

diverzifikovat jejich uložení a vedle vkladů do záložen a spořitelen a jiných metod spoření 

mohli „spořit“ také povinnými pravidelnými platbami životního pojištění.
693

  

1.1.4.2 Hospodářská krize a pokles poptávky po tontinách (1873-1877) 

 

Po prvních třech letech úspěšného podnikání banky, zapříčiněného především 

poptávkou po členství v tontinách, přichází od roku 1872 pokles v přírůstcích. Faktory, 

které tento pokles mohly zapříčinit, byly tři. Již v dubnu 1872 došlo k otřesu na pražské 

burze, při němž poklesly kurzy akcií bank i průmyslových podniků a který ukončil 

zakladatelskou aktivitu na pražském peněžním trhu.
694

 Dalším faktorem byla i rostoucí 

konkurence. Jenom roku 1872 bylo založeno 20 nových pojišťoven – z toho tři vznikly 

v Praze
695

 - které při svém vstupu na trh volily strategii „podbízení“ tarifů starších 

pojišťoven. Zároveň se po třech letech aktivity českých pojišťoven – Prahy a Slavie - mohl 

začít vyčerpávat rezervoár potenciálních klientů.  

Citelným se pokles v přírůstcích stává po roce 1873. Tento trend pokračuje dále až 

do konce 70. let (viz přílohu č. XI). V letech 1875, 1876,1878 a 1879 klesá výše přijatého 

pojistného. Přírůstek pojistného kmene (vzrůst počtu pojistek) je nižší než úbytek v letech 

1874 a 1875. Stagnaci životního pojišťování ilustruje skutečnost, že v roce 1874 bylo u 

banky Slavie pojištěno 33.245 členů a do roku 1879 se počet členů zvýšil pouze na 

36.488.
696

 Příčina je jasná. Krach na burze a následující krize přinesly „propad úrokové 

míry a hotovosti u lidí a nedůvěru k ústavům finančním všeobecně se zakořenivší.“  

V praxi to znamenalo pokračování stagnace „plnohodnotného“ životního 

pojišťování, k níž se připojil pokles poptávky po tontinách. Dopad krize omezil příjmy 

klientů a jejich možnost vytvářet úspory. Celkový objem přijatého pojistného klesal. 

Zatímco v roce 1873 vybrala Slavia na pojistném „na život“ 4,1 tisíce zlatých a v pojištění 

„na smrt“ 180,5 tisíc zlatých, v roce 1878 tato částka činí 4,4 tisíce zlatých a 156,7 tisíc 

                                                 
693

 „Většímu rozpětí stály dojista v cestě poměry hospodářské, vedle toho však i okolnost, že půda pro vlastní 
životní pojištění, jež ostatně ještě dnes [tedy v roce 1918]zhusta pokládá se za luxus, byla vzdělána málo. 
V. PEČA, Banka Slavie, s. 102. 
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 F. VENCOVSKÝ a kol., Dějiny bankovnictví, s. 120. 
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 Srv. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 110. Jednalo se o pojišťovny Vltava, Všeobecná česká a.s. pro    
pojišťování živelní a První česká všeobecná pojišťovna.  
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zlatých.
697

 V roce 1874 bylo v patnácti tontinách pojištěno 17 641 klientů. Stagnace, která 

následovala, trvala až do konce 70. let. 

Následně, v souvislosti s nástupem hospodářské konjunktury, se počet klientů 

začíná opět navyšovat, nicméně poptávka již neměla takové rozměry, jako před rokem 

1873. Na základě zkušenosti s tontinami v předchozím desetiletí důvěra klientů v ně 

poklesla. Maximálního počtu členů tontiny dosahují - po založení posledního a před 

likvidací prvního spolku pro vzájemné dědění -v roce 1883, kdy spolky čítají přibližně 

20 000 klientů, pojištěných na 8,75 milionu zlatých. Obchodní výsledky v tontinách 

nezhoršila však pouze stagnace počtu klientů. Nezanedbatelná část - téměř třetina - klientů 

tontin navíc přestala platit pojistné. Zatímco v roce 1873 dosahuje vybrané pojistné výše 

329,3 tisíce zlatých, klesá v následujících letech přijaté pojistné až na minimum, 230,2 tisíc 

zlatých, kterého dosáhne roku 1878. V dalších letech se pojistné s novými klienty tontin 

mírně zvyšuje. Nejvyššího bodu dosáhlo roku 1883, konkrétně 251,9 tisíc zlatých. 

V následujících letech již nejsou přijímáni nová klienti a výše pojistného s postupným 

vyplácením jednotlivých spolků klesá.
698

  

Management Slavie se v průběhu sedmdesátých let snaží o zlepšení úspěšnosti 

svých „plnohodnotných“ životních pojistek.  Jasně propagační charakter měla výše 

dividendy, o jejímž vyplacení bylo rozhodnuto na základě obchodních výsledků z let 1869 

a 1870 – obnášela celkem 48% a 25% vybraného pojistného, které se vrátilo klientům.
699

 

Dalším způsobem, který měl získat zatím nedůvěřivé klienty, bylo uvádění produktů na 

trh, šitých na míru předpokládaným pojistným potřebám různých vrstev společnosti. 

Roku 1875 bylo zahájeno pojišťování drobných kapitálů, které mělo zajistit 

naspoření nákladů na pohřeb klienta a do jisté míry se podobalo pozdějšímu lidovému 

pojištění. Sdílel s ním stejnou cílovou klientelu, spodní vrstvu střední třídy, popřípadě nižší 

třídu. Nicméně životní úroveň cílové klientely byla velice nízká a tito aktéři nebyli schopni 

vytvářet pravidelně dostatečné množství úspor, což nebylo ani součástí jejich habitu. 

Podařilo se tak získat pouze malé množství klientů - v roce 1886 mělo drobný kapitál 

pojištěno 4670 pojistníků – což znamenalo, že tento produkt neuspěl. Aby se stalo pojištění 

s malými pojistnými částkami pro pojišťovnu významným, muselo získat mnohonásobně 

větší počet klientů, než v tzv. normálním pojištění. U Slavie byly necelé čtyři tisícovky 
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 Výroční zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze, za rok 1893, Praha 1894, s. 9. 
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 Ibidem. 
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 Viz dále, podkapitola Zisk. 
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klientů pojištěny na 748 000 zlatých, což je i v rámci relativně skromného životního 

pojišťování Slavie činilo nevýznamnými.
700

 

S dalším produktem, jemuž sloužilo za vzor pensijní pojištění ve Francii, se snažila 

Slavia oslovit střední třídu (především její střední vrstvu) ve městech i na venkově. Práce 

managementu na tomto projektu začínají roku 1877. Prostředníkem transferu tohoto 

konceptu se měl stát český spolek Beseda v Paříži. Reakce na prosbu Slavie byla však 

příliš pomalá. Od Besedy dorazila zpráva s návrhem k provedení pozdě, v roce 1880. 

Slavia však v té době tento produkt již rok provozovala. Postupně bylo zřízeno pět 

samosprávných pensijních spolků, sdružení klientely v rámci pojišťovny, na jejichž správě 

se mohli podílet klienti: rolnický, řemeslnicko-živnostenský, úřednický, sladovníků 

pražských a sladovníků mimopražských. Přestože Slavia položila velký důraz na reklamu a 

propagaci produktu provádělo mimo jiné kněžstvo, správa hospodářských škol i někteří ze 

zaměstnavatelů, nedosáhl počet klientů v těchto „spolcích“ nikdy značného čísla.
701

 

Management se snažil po roce 1873 zefektivnit a zlevnit výběr pojistného. Jako 

první pojišťovna zavedla roku 1874 Slavie platbu pojistného pomocí poštovního inkasa. 

Na rozdíl od nových zaváděných produktů byl nový, rychlejší a dostupnější způsob 

splácení pojistného úspěšný a snižoval správní náklady pojišťovny.
702

 

Sedmdesátá léta tedy znamenala útlum ve všech formách životního pojišťování, 

kterému Slavia nebyla schopná čelit ani reklamou, ani obchodní expanzí mimo české 

země, vybudováním sítě pojišťovacích agentů, ani přinesením nových produktů na trh. 

Bariéra tradiční mentality, posílená dopadem hospodářské krize se zdála být 

nepřekonatelná. 

1.1.4.3 Hospodářské oživení a počátek hledání nových zdrojů jistoty (1878-

1885) 

Rokem 1878 dochází s překonáváním krize v českých zemích k příznivějšímu 

obratu v životním pojišťování. Roste pojistné, je možné sledovat rozšiřování klientely. 

V případě Slavie začíná pojistná částka růst v prvním a třetím oddělení právě v roce 1878, 

ve druhém oddělení o rok později. 
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 Výroční zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze, za rok 1886, Praha 1887, s. 6. 
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 104. 
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 „K rychlému postupu ve stavu jmění všech tří odborů životního pojišťování […], dospěli jsme hlavně 
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Jak již bylo zmíněno, oživuje se opět obchod v tontinách, ale nedosahuje v žádném 

případě dynamiky prvních let existence Slavie. Nárůst počtu členů tontin však končí rokem 

1883, kdy dochází k likvidaci prvního spolku a rozdělení zúročených vkladů mezi jeho 

členy. V následujících několika letech ještě sice pokračuje pojišťovna v přijímání přihlášek 

do tontin, nicméně poptávka po nich je mizivá.
703

 Rozhodující roli přitom hrály předchozí 

zkušenosti s tontinami a počínající změna mentality klientely. Zkušenosti klientů s 

tontinami byly špatné a pojistníci si jejich následkem uvědomili, že tontiny v podstatě 

životní jistotu nenabízely. Jistý nebyl ani fakt výplaty pojistného plnění, ani jeho výše, 

kterou ovlivňoval počet zemřelých členů a úroková míra. Klientela začala postupně 

poptávat „plnohodnotná“ životní pojištění. Tontiny postupně přestávají figurovat ve 

strategiích managementu a na jejich místo nastupuje poskytování „plnohodnotné“ 

pojištění.
704

 

Rychleji rostoucí počet pojištěných klientů tak začaly zaznamenávat 

„plnohodnotné“ životní pojistky, které představovaly pro klienty jistější náhradu za 

tontiny. Jeho význam se pro Slavii ve srovnání s tontinami postupně zvětšuje. 

V pojišťování na smrt, které bylo do konce 70. let v podstatě bezvýznamné, dochází od 

roku 1880 k obratu. Do konce roku 1885 se navýší pojistný kmen na 1253 pojistek, 

znějících celkem na 2,8 milionů korun. Analogicky se zvyšuje i počet „plnohodnotných“ 

pojistek na dožití, postupně se jejich pojistná částka v rámci oddělení vyrovnává pojistné 

částce protipojištění. Stejné výše dosáhly roku 1882, kdy na ně připadalo po 5,5 milionu 

zlatých. Neznamenalo to - vzhledem k nižší pojistné částce protipojištění - však vyrovnání 

počtu členů. Korektivem k obrazu rozvoje životního pojišťování je však skutečnost, že 

vývoj oborů I. a II. byl pomalejší, než rozšiřování živelního pojišťování. Dědické spolky 

v roce 1885 představují ještě ¾ z úhrnu z aktiv. Požární pojišťování si udržuje větší příjem 

na pojistném než životní pojišťování až do roku 1898. 

Dopad krize, která nastoupila v roce 1884, nebyl jednoznačný. Na jedné straně 

přinesl velký počet klientů, kteří nebyli schopni dále splácet pojistné. Roku 1886 zaniklo 

odkoupením 176 a propadnutím 800 „plnohodnotných“ životních pojistek.
705

 Na druhou 

stranu využil management Slavie finančních potíží, do nichž se dostal konkurenční podnik, 

                                                 
703

 Výroční zpráva za rok 1886, s. 8. 
704

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 104. 
705

 Výroční zpráva za rok 1886, s. 17.  



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

232 

 

k rozšíření svého pojistného kmene. V roce 1885 tak odkoupila Slavia z kmene Vzájemné 

pojišťovací společnosti sv. Jiří ve Vídni 938 pojistek na 526 300 zl.
706

  

1.1.4.4 Klientela 

Jakou klientelu Slavia obsluhovala před rokem 1890, naznačuje profesní struktura 

zemřelých klientů, uvedená v tabulce č. 2. Využití těchto údajů má však jisté limity. Jedná 

se pouze o část klientů, o zemřelé klienty, kteří uzavřeli pojistku na smrt v druhém 

oddělení
707

, nebo si zde pojistili svůj vklad v tontinách. Zároveň nejsou údaje o úmrtí 

klientů zcela přesným odrazem struktury pojistného kmene Slavie.
708

 Nicméně je z něj 

možné vysledovat základní rysy klientely Slavie ve sledovaném období. 

Největší podíl mezi zemřelými mají ženy, které představují téměř třetinu zemřelých 

klientů. Souvisí to s využitím tontin, které měly zajišťovat naspoření věna dcerám. Do jisté 

míry se na tomto výsledku mohl podepsat i demografický faktor, vyšší úmrtnost žen mezi 

dvacátým až třicátým rokem. Téměř pětinový podíl mají řemeslníci a dělníci, tedy cílová 

klientela tontin.  

Tabulka 60: Zemřelí klienti, pojištění „na smrt“ u banky Slavie mezi lety 1869 až 1890. 

Profese 
Počet 

zemřelých 
% 

Obchodníci a živnostníci 150 6,77 

Učitelé 58 2,62 

Řemeslníci a dělníci 402 18,14 

Ženy 717 32,36 

Rolníci 23 1,00 

Sluhové 66 3,00 

Duchovní 58 2,60 

Úředníci 
celkem 

Úředníci lodní a železniční 

463 

53 

20,90 Úředníci hospodářští a lesní 24 

Úředníci soukromí a státní 386 

Lékaři, právníci a notáři 31 1,40 

Vojáci 202 9,10 

Další 46 2,00 

Celkem 2216 100% 

Prameny: Jak zaopatříme sebe anebo svoji rodinu, Praha [s. d., po 1890], s. 8. 

 

Z profesí, které patřily ke klientům „plnohodnotného“ pojištění, mají největší – 

pětinový - podíl úředníci. Necelými sedmi procenty se podílejí na úhrnu zemřelých klientů 

obchodníci a živnostníci. Některé profese jsou zastoupeny velice slabě: učitelé, rolníci a 
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 90. 
707

 Pojištění na dožití bylo však v prvních letech existence Slavie používáno relativně zřídka. 
708

 Neboť úmrtnost jednotlivých skupin není stejná. Zároveň je logicky mezi zemřelými zastoupeno relativně 
větší množství klientů, kteří byli členy Slavie po delší dobu, kteří pojistku uzavřeli v letech krátce po 
založení ústavu. 
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svobodná povolání, která dohromady nedosahují ani desetiprocentního podílu. Jádrem 

klientely „plnohodnotných“ pojištění „na smrt“ do roku 1890 se tak jeví být především 

úředníci, kteří vzhledem k pensijnímu zajištění některých z nich byli schopni uvažovat o 

možnosti využití životního pojištění jako záruky životní jistoty. Hlouběji do české 

společnosti se však, naznačují údaje, životní pojišťování nerozšířilo.
709

 

1.1.4.5 Zisk, rozdělení zisku 

 

Životní pojišťování u banky Slavie mělo ve srovnání s ostatními pojistnými 

odvětvími, během celého půlstoletí, následujícího po založení banky, dvě specifika. 

Jednalo se o jediné pojistné odvětví, které bylo vždy ziskové. Pokud pomineme krátké 

období, kdy dividendy vyplácela Slavie i klientům pojištěným proti požáru, představovali 

pojistníci na život jedinou část klientely, mezi níž byla rozdělována část zisku pojišťovny. 

V pramenech je tento podíl na zisku, rozdělovaný vzájemnými pojišťovnami většinou ve 

formě slevy na pojistném, nazýván dividendou. 

V prvních letech své existence Slavia podnikala s relativně vysokým ziskem, který 

ji zajišťovaly především 5% správní poplatky, které byly strhávány z vkladů do tontin. 

Tyto zisky byly zpočátku rozdělovány mezi klienty dvou oddělení pro životní pojišťování 

(nikoliv mezi tontiny), ve formě slevy na pojistném. Dividenda jim byla vyplácena tímto 

způsobem po uplynutí pěti let trvání pojistky, v poměru podle ročního pojistného. Byla 

bezpochyby jedním z nástrojů konkurenčního boje: její existence a výše měla klienta nejen 

vést klienty k uzavření pojistky právě u Slavie, a zároveň je motivovat k udržení pojistky v 

platnosti. Mezi lety 1869 až 1885 byla vyplácena dividenda celkem čtyřikrát, přičemž se 

postupně snižovala – v prvních dvou letech dosáhla 48% a 25% pojistného. Vzhledem 

k tomu, že nepřinesla reálný pozitivní efekt - poptávka po „plnohodnotném“ životním 

pojištění stagnovala a počet stornovaných pojistek byl stále vysoký - management od 

každoročního vyplácení dividendy na téměř patnáct let ustoupil. Od roku 1871 do poloviny 

80. let byla dividenda ze zisku banky vyplacena již pouze dvakrát, přičemž přinesla slevu 

na pojistném 20% a 10%. Po roce 1871 byla část zisku, která neputovala do rezerv, využita 

k financování výstavby reprezentativní budovy Slavie na pražském Havlíčkově náměstí. 

Rok 1871 však byl na dlouhou dobu posledním rokem, kdy Slavie vykázala vysoký zisk. 

                                                 
709

 Zajímavé by bylo v této souvislosti srovnat rozvoj pojištění v tomto prostředí s jeho rozšířením mezi 
dalšími etniky (přesněji mezi vyšší a střední třídou, pocházející z těchto etnik), obývajícími české země. 
Bohužel, toto srovnání není možné – na rozdíl od požárního pojištění - provést vzhledem k tomu, že tato 
klientela se v českých zemích pojišťovala zpravidla u terstských nebo vídeňských pojišťoven, které ovšem 
počet klientů nevykazovaly podle jednotlivých zemí, v nichž podnikaly. 
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Zatímco mezi lety 1869-1871 se zisk životního podnikání pohyboval kolem 50 000 

zlatých, krize a klesající poptávka po tontinách (a tedy nižší správní poplatky, které 

pobírala banka) měly za následek pokles výnosů z životního pojišťování. Obchodní 

výsledky již slabšího roku 1872, který přinesl zisk okolo 30 000 zlatých, se do konce 

sedmdesátých let již nepodařilo zopakovat. V osmdesátých letech zaznamenávala Slavia 

obstojné zisky především v souvislosti s hospodářským oživením na počátku a na konci 

desetiletí.
710

 Lepší obchodní výsledek, než roku 1871, který se ukázal být s vykázaným 

ziskem 55,9 tisíc zlatých nejúspěšnějším rokem Slavie ve sledovaném období, vykázala 

pojišťovna v životním pojištění až v roce 1893. 

Později, roku 1879, bylo s ohledem na obchodní výsledky, které tehdy pojišťovna 

vykázala - zisk dosáhl necelých tří tisíc zlatých - rozhodnuto, že v případě, že výnos 

nedosáhne hodnoty 10% pojistného, nebude částka vyplacena, ale dojde k jejímu uložení 

do speciálního fondu a přenosu na následující rok. Skutečnost, že nedocházelo k vyplácení 

dividendy začala budit mezi klienty nespokojenost, na kterou reagovala Slavia v letech 

1884 a 1885, kdy byly rozhodnutím valných hromad využity právě prostředky, 

nashromážděné ve fondu během předchozích let, k vyplacení dividendy, která přinesla až 

50% slevu na pojistném.  

1.1.5 Nový zdroj životní jistoty. Kapitálové životní pojištění jako hlavní pojistný 

produkt (polovina 80. let - 1918) 

Od konce sedmdesátých let do konce první světové války prošlo pojišťovnictví 

v rakousko-uherské monarchii třemi fázemi. Od roku 1878 do poloviny devadesátých let
711

 

začínalo znovu postupné rozšiřování pojišťování. Poté, co dosáhl počet nově uzavřených 

pojistek v roce 1877 minima, zvyšoval se až do roku 1882. Následně stagnoval až do roku 

1888, na což navázal nový vzestup, který trval až do poloviny 90. let. Mezi lety 1875 až 

1895 se celková pojistná částka ztrojnásobila.
712

 Pojišťování nabízelo možnost uložení 

úspor, které bylo díky hospodářskému vzestupu lehčí nashromáždit pro čím dál větší část 

společnosti. Klesající úroková míra činila pojišťovnictví pro uložení úspor výhodným 

cílem. Zároveň přinesl příchod amerických pojišťoven na trh monarchie posílení 

konkurenčního boje. Podíl zahraničních společností na trhu rostl až do roku 1896, kdy 

nově vydaný asekurační regulativ zpřísnil podmínky podnikání pojišťoven, na což 
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 Hranici 25 tisíc zlatých překročil zisk v letech 1880, 1885, 1888 a 1889. 
711

 Část tohoto období byla pojednána již v předchozí podkapitole. 
712

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 518. 
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zareagovaly některé pojišťovny stažením se z trhu.
713

 Dalším faktorem, který ovlivnil 

vývoj pojišťování, bylo založení nových veřejnoprávních pojišťoven, které na trhu 

konkurovaly pojišťovnám soukromým a také zavedení sociálního pojištění. „V celku 

působilo zavedení sociálního pojištění na instituci samu příznivě, rozšířilo známost 

myšlenky pojišťovací a přispělo k jejímu dalšímu proniknutí.“
714

 Po krizi v polovině 

devadesátých let přichází doba hospodářského vzestupu, který přináší výrazné zlepšení 

životní úrovně. Rozšiřování pojistných produktů podporovala i mohutná reklamní kampaň. 

Došlo k výraznému nárůstu počtu uzavřených pojistek. Během patnácti let, následujících 

po roce 1895 se úhrnné pojistné všech domácích pojišťoven ztrojnásobilo. Ze 71 milionů 

korun v roce 1895 vyrostlo až na 210,6 milionů v roce 1910. Mezi lety 1910 až 1913 se 

rozvíjelo již pomaleji, roku 1913 dosáhlo vybrané pojistné 252,9 milionů korun.
715

 

 Naopak zisky pojišťoven z životního pojištění stlačovaly dolů vysoké správní 

náklady, které zvyšoval konkurenční boj i zdanění pojišťoven.
716

 Následkem krize a 

v reakci na vstup zahraničních pojišťoven na trh monarchie vznikl na konci sedmdesátých 

let kondiční kartel životních pojišťoven, zprostředkovávající svým členům informace o 

odmítnutých klientech. Další významný kondiční kartel zformovaly rakousko-uherské 

pojišťovny na konci prvního desetiletí 20. století. Měl za cíl omezit výši zvýhodnění pro 

nově uzavřené pojistky. Zatímco české pojišťovny vstoupily do kartelu pro sdílení 

informací, rozhodly se podnikat mimo kartel druhý.
717

  

Rozvoj pojišťování v monarchii zastavila až balkánská válka z roku 1913. 

K propadu přispělo, že nově uzavřené pojistky z tohoto regionu měly do té doby 

„pozoruhodný“ podíl na nově získaném obchodě rakousko-uherských společností.
718

 

Jedním z následků války bylo vytlačení rakousko-uherských pojišťoven z balkánského trhu 

německou, italskou a ruskou konkurencí.  Válka se odrazila i na výjimečně vysokém 

poměru zrušených pojistek, velký nárůst počtu půjček na pojistky skončil v prosinci 1913 

řadou odkupů pojistek.
719

 Mimořádně úspěšně se vyvíjející obchod prvních měsíců roku 

1914 ukončila první světová válka. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 318. 
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 V. PEČA, Banka Slavie, s. 113. 
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 Ibidem, s. 324. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 321 an. 
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 Viz dále, kapitola, věnovaná kartelům. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 323. 
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1.1.5.1 Rostoucí poptávka po životním pojištění (1886-1895) 

Polovina osmdesátých let představuje ve vývoji banky Slavie a podnikatelských 

strategií jejího managementu významný mezník, neboť došlo ke změně výkonného 

manažera pojišťovny, hlavního aktéra, formujícího její podnikatelské strategie.
720

 Zároveň 

s personální změnou na manažerském postu se přeměnila i podnikatelská strategie, kterou 

ředitel formuloval. Cílem nového managementu bylo především posílení stability banky.
721

 

Namísto obchodní expanze na další území habsburské monarchie došlo k omezení 

podnikání banky na menší množství pro pojišťovací obchod výhodných trhů.
722

 Omezován 

byl – jak bude patrné i v této podkapitole - i počet provozovaných pojistných produktů. 

Zároveň byly vytvořeny předpoklady pro rychlejší získávání nové klientely. V kontextu 

konkurenčního boje došlo k přijetí výhodnějších pojistných podmínek
723

, banka zároveň 

zahájila reorganizaci sítě zastupitelů a agentů banky. V životním pojišťování bylo zahájeno 

pravidelné vyplácení 10% dividend.
724

 Zároveň, v kontextu životního pojišťování, 

znamenala doba po roce 1886 zásadní změnu struktury pojistného kmene banky. Zatímco 

v roce 1886 se hodnota „plnohodnotných“ pojistek vyrovnala hodnotě tontin, v polovině 

90. let, po patnácti letech rostoucí poptávky po „plnohodnotných“ životních pojistkách již 

tyto pojistné produkty představovaly drtivou většinu pojistného kmene banky.  Pojistníci, 

kteří je uzavřeli, se stali novým jádrem klientely Slavie. 

V roce 1886 sestával pojistný kmen Slavie z celkem 40 497 vkladů a pojistek, 

znějících na 22,8 milionu zlatých.  Z toho připadalo 15 668 vkladů, s pojistnou částkou 7 

216 420 zl. na tontiny. Na ně bylo dále navázáno 9124 protipojištění, celkem na 4 307 846 

zl.
725

 „Plnohodnotných“ pojistek měla ve svém pojistném kmeni 9624 v hodnotě 

10 217 376 zl. Na méně využívané pojištění na dožití spadalo z toho 1502 pojistek a na 

pojištění na smrt celkem 8122 pojistných smluv. Slavia pojišťovala rovněž 4670 malé 

kapitály, na sumu 747 900 zlatých a také 1374 pensí v rámci stavovských spolků, celkem 

na 303 565 zl. Dále měli u ní klienti 3006 pojistek na důchody v celkové hodnotě 30 tisíc 

zlatých. Poměr pojistné částky, vložené v tontinách, nebo na tento produkt vázané, vůči 

částce, pojištěné v „plnohodnotných“ pojistkách byl tedy téměř vyrovnaný.  
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 Detailní analýza tohoto problému v kapitole, zabývající se požárním pojišťováním Slavie. 
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 Viz výše, podkapitola Nabídka pojistných produktů. 
724

 Srov. níže podkapitolu Zisk, rozdělení zisku. 
725

 Výroční zpráva banky Slavie za rok 1886, s. 6-7. 
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Tabulka 61: Vývoj tontin u rakousko-uherských společností 1883-1888. 

Rok 
Počet podílníků (všechny rakousko-

uherské společnosti) 
Upsaný kapitál 

v milionech 
Počet podílníků 
tontin u Slavie 

Podíl Slavie 
(v %) 

1883 74 593 61,5 20 209 27,09 

1884 62 660 54,3 18 903 30,17 

1885 57 339 49,8 16 993 29,64 

1886 51 664 45,2 15 668 30,33 

1887 48 223 39,2 14 277 29,61 

1888 38 328 36,0 13 014 33,95 
Prameny: Adolf EHRENZWEIG, Oesterreich-Ungarn, in: TÝŽ (Hg.), Assecuranz-Jahrbuch. Elfter 

Jahrgang, Wien 1890, s. 99. 

Na další vývoj pojistného kmene měl nejvýznamnější vliv počátek procesu 

vyplácení tontin a krátce po něm následující rozhodnutí, nové tontiny již nezřizovat, které 

Slavia opakovaně sděluje svým klientům ve svých výročních zprávách, počínaje rokem 

1885. Tímto rozhodnutím ztrácelo význam i protipojištění vkladů v tontinách. Slavie, která 

se v té době na trhu s tontinami podílela asi 30%, k tomuto kroku přistoupila v době, kdy 

ke stejným závěrům dospěla i větší část pojišťoven v monarchii (viz tabulku č. 3). 

Osmdesátá léta jsou ve znamení vyplacení větší části pojišťovnami provozovaných tontin. 

Zatímco roku 1883 bylo u 9 rakousko-uherských společností v platnosti 74 593 pojistek, 

během pěti následujících let, tedy do roku 1888, jejich počet klesl na 38 328 podílníků.
726

 

Když Slavia roku 1904 likvidovala poslední spolek pro vzájemné pojišťování, existovala 

v Rakousku-Uhersku již jen jediná další společnost, která tento produkt na hranici mezi 

pojištěním a hazardní hrou nabízela.
727

 

Tabulka 62: Počet podílníků v tontinách, zřízených bankou Slavií. 

Číslo 
tontiny 

Počet 
členů 

Upsaný 
kapitál 

Číslo 
tontiny 

Počet 
členů 

Upsaný 
kapitál 

Číslo 
tontiny 

Počet 
členů 

Upsaný 
kapitál 

1 1 306 0,49 8 2 273 0,95 15 250 0,13 

2 1 910 0,67 9 1 850 0,75 16 216 0,15 

3 1 305 0,47 10 1 283 0,61 17 179 0,11 

4 1 386 0,54 11 660 0,30 18 150 0,10 

5 1 262 0,48 12 568 0,27 19 98 0,58 

6 2 255 1,19 13 463 0,21 20 75 0,52 

7 2 312 1,08 14 271 0,14 
21 57 0,38 

22 60 0,45 
Prameny: Výroční zpráva banky Slavie za rok 1874 (pro tontiny 1-3), Výroční zpráva banky Slavie za 

rok 1886. 
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Jednotlivé spolky (s rozdílnou dobou trvání) byly postupně likvidovány v průběhu 

následujících dvaadvaceti let, k vyplacení posledního z nich došlo v roce 1904. Vzhledem 

k tomu, že největší počet členů a nejvyšší hodnotu vkladů měly - jak ukazuje tabulka č. 4 - 

tontiny, které vznikly v prvních letech činnosti banky, ovlivňovalo vyplácení tontin 

ukazatele především v osmdesátých a v první polovině devadesátých let. 

Likvidace tontin se odrazila především v celkovém počtu pojistek v životním 

pojišťování Slavie. Tento ukazatel, začíná po roce 1883 nejprve klesat, přičemž minima 

dosahuje v roce 1893 (viz graf č. 1). Ze 44 459 vkladů a pojistek v tontinách, 

protipojištěních a „plnohodnotných“ pojištěních v roce 1886 se počet vkladů a pojistek do 

roku 1893 redukuje téměř na polovinu, 26 743 smluv. Následně počet pojistek opět 

narůstá, aby v roce 1905 přesáhl hodnotu z roku 1883.  

Zatímco se vklady do tontin pohybovaly v řádu stovek zlatých, „plnohodnotné“ 

pojistky zněly na sumy v řádu tisíců. O tom svědčí i vývoj pojistné částky, která sice mezi 

lety 1883-92 rovněž poklesla, avšak ve srovnání s počtem klientů nikoliv dramaticky. 

Pokles mezi rokem 1883 a rokem 1890, kdy hodnota dosáhla minima, nepřekročil 6,32 

procenta. V následujících letech došlo k opětnému růstu celkové pojistné částky, která 

hodnotu z roku 1883 překročila na konci roku 1893, tedy tři roky po dosažení minima. 

Graf 8: Počet životních pojistek a vkladů v tontinách (tj. oddělení I., II., III.). 

 

Prameny: Výroční zpráva „Slavie“, Vzájemně pojišťovací banky v Praze, 1886-1918. (srovnej data 

v tabulce „Životní pojištění: základní ukazatele“) 

Nejdůležitějším ukazatelem je však brutto pojistné v životním pojišťování, které 

vykazuje růst po celou dobu rušení tontin a svědčí tak o marginálním významu, který 

přijaté pojistné z tontin v kontextu podnikání Slavie v tomto období mělo, především ve 

srovnání se stoupající výší pojistného z nové produkce. Jenom mezi lety 1886 až 1893 se 

úhrn přijatého pojistného zdvojnásobil. 
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Tabulka 63: Podíl „plnohodnotných“ pojistek v pojistném kmeni Slavie 1886-1896 (v %). 

Rok 
Podíl  

„plnohodnotných“  
pojistek* 

1886 49,53 

1888 58,83 

1890 74,15 

1892 86,25 

1894 92,50 

1896 95,65 
* Včetně protipojištění vkladů v tontinách. 

Prameny: Vypočteno dle Výročních zpráv banky Slavie 1886-1896, passim. 

V roce 1886 se v odděleních, zabývajících se předepisováním „plnohodnotných“ 

životních pojistek, nacházelo 49,5% celkové pojistné částky, docílené předpisem všech 

životních produktů Slavie. Tato rovnováha mezi pojištěním, zaměřeným na spodní vrstvu 

střední třídy a třídu nižší, a mezi „plnohodnotnými“ pojistkami, zaměřenými na střední 

třídu, se v devadesátých letech s postupnými výplatami jednotlivých spolků pro vzájemné 

dědění rychle začala naklánět ve prospěch větších pojistek. Tento proces skončil, jak 

vyplývá z následující tabulky (tabulka č. 5), v podstatě před polovinou 90. let, kdy podíl 

„plnohodnotných“ pojištění překročil hranici devadesáti pěti procent (srov. graf č. 2). Do 

konce sledovaného období se tak banka plně přeorientovala z tontin na „plnohodnotná“ 

pojištění.  Zatímco v tontinách bylo roku 1886 celých 15 668 podílníků, klesl jejich počet 

do roku 1895 na 1814. Počet „plnohodnotných“ pojistek vystoupal z 15,7 tisíce v roce 

1886 na 24,6 tisíc v roce 1895.  

Graf 9: Struktura životního pojistného kmene banky Slavie. Výše pojistné částky (v přepočtu na K), 

spadající na jednotlivé pojistné produkty 1886-1900. 

 

Prameny: Sestaveno z Výročních zpráv banky Slavie 1886-1900, passim. 
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Ve srovnání s nevelkými hodnotami vkladů v tontinách a pojistnými částkami 

protipojištění a s pojistným, které tyto produkty Slavii přinášely, se však jedná již o 

pojistky na zcela jiné kvalitativní úrovni. Zároveň se jednalo také o změnu sociálního 

zakotvení pojišťovny v klientele. Novým typickým klientem je příslušník střední či horní 

vrstvy střední třídy. V pojistném kmenu Slavie začínají převažovat „plnohodnotné“ 

pojistky na smrt, po nichž byla poptávka až do počátku osmdesátých let omezená. 

Dalším krokem k omezení spektra nabízených, ale málo poptávaných, či pro 

pojišťovnu nerentabilních pojistných produktů, bylo roku 1890 provedené zastavení 

dalšího pojišťování tzv. „drobných kapitálů“, fungujících na principech podobných 

lidovému pojištění, produktu, který sloužil především ke krytí pohřebních nákladů. V roce 

1889 bylo u Slavie na „malý kapitál“ pojištěno 5126 klientů na částku 978 256 tisíc 

zlatých.
728

 Z klientů, jejichž pojistka byla platná na počátku roku 1889, uzavřela drtivá 

většina pojistku na smrt. Její průměrná výše dosáhla 195 zlatých. 

Hlavním důvodem rezignace na tento druh pojištění byl nepříznivý průběh 

úmrtnosti klientely, což souviselo s tím, že se pojistný produkt zaměřoval na méně 

privilegovanou klientelu, než v případě tzv. normálních životních pojištění. Nižší sociální 

status se odrážel v nižší kvalitě života a v menší naději na dožití. Navíc spočíval princip 

lidového pojišťování v uzavření velkého množství pojistek na nízké pojistné částky, což se 

ovšem Slavii, jak je patrné z uvedených údajů, nepodařilo. Příjmy, životní úroveň a 

mentalita spodní vrstvy střední třídy a třídy nižší v českých zemích v osmdesátých letech 

19. století nedávaly ještě předpoklady pro masové rozšíření podobného produktu.
729

 

Příhodné podmínky pro tyto kroky managementu představovalo postupné 

rozšiřování životního pojišťování, které se odrazilo i v rostoucí poptávce po 

„plnohodnotných“ pojistných produktech banky Slavie. Počet podaných přihlášek, tedy 

žádostí o uzavření životní pojistky, do počátku devadesátých let stagnoval. V první 

polovině nového desetiletí vzrostl asi o desetinu (viz graf č. 3). Ke skutečně rapidnímu 

nárůstu poptávky po životním pojištění došlo však až po roce 1895.  

Z grafu však již není patrné, že mezi lety došlo nejen k mírnému kvantitativnímu 

zlepšení, ale především se uskutečnilo o rozsáhlé zlepšení kvalitativní. Třetinu nově 

předepsaných pojistek na počátku sledovaného období totiž představovaly pojištění 

                                                 
728

 Výroční zpráva banky „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 1889. Jedenadvacátý rok 
správní, Praha 1890, s. 7.  

729
 J. MACHAČOVÁ – J. MATĚJČEK, Nástin,  passim. 
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„drobných kapitálů“, které například roku 1886 znamenaly rozšíření pojišťovacího kmene 

o 682 smluv.  

Graf 10: Počet nově uzavřených pojistek podle let, 1886-1918. 

 

Prameny: Výroční zpráva „Slavie“, Vzájemně pojišťovací banky v Praze, 1886-1900. 

Avšak počet každoročně nově uzavřených pojistek na vyšší hodnotu (tzv. 

normálních) se postupem času zvyšoval. V polovině 90. let 19. století pojistila Slavie tři 

tisíce nových klientů ročně. Stejně tak rostl i podíl těchto pojištění na nově předepsaných 

pojistkách.
730

  

Nejvíce poptávaným pojistným produktem bylo v této době pojištění pro případ 

smrti, zatímco pojištění na dožití zaostávalo. Ukazuje to na postupnou změnu zdrojů 

životní jistoty. Pojištění na dožití, slibující vyplacení jisté pojistné částky při dožití 

určitého věku, mělo silnou konkurenci např. v ústavech lidového peněžnictví, které 

umožňovaly uspořit kýžené množství finančních prostředků na jistý účel, nebo na stáří a 

byly pro klienty daleko menší novotou.  Pojištění pro případ smrti naopak nabízelo 

specifický druh životní jistoty, který ústavy lidového peněžnictví nebyly s to nahradit. 

Nabízelo rodině jistotu, že případné úmrtí jejího živitele nebude mít za následek sociální 

sestup. Vyplacené pojistné plnění může být využito na udržení životní úrovně, nebo na 

sociální reprodukci (studium u syna, vdavky u dcery). Stalo se tak prvním skutečným 

pojištěním, po němž začala od počátku osmdesátých let výrazněji růst poptávka 

v souvislosti s modernizací mentality klientely, nárůstem její životní úrovně a změnami 

v jejím životním stylu. Dynamika této změny v druhé polovině osmdesátých a první 

polovině devadesátých let je patrná z toho, že se počet pojistek „na smrt“ zvýšil ze 4232 

pojistek v roce 1880 na pouze na 4568 o šest let později, ale již na 16 803 pojistek v roce 

                                                 
730

 V roce 1886 předepsala Slavia 2095 pojistek tohoto typu, o tři roky později již počet nově předepsaných 
pojistek vystoupil na 2557 a na konci sledovaného období - roku 1895 - vyrostl na 3365.  
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1895. Celý pojistný kmen (mimo tontin) vzrostl z 15 705 pojistek v roce 1886 na 27 266 

pojistek v roce 1895. 

Nárůst počtu klientů se odrazil i na poměru správních nákladů k přijatému 

pojistnému, které s nárůstem přijatého pojistného klesaly.
731

 Pojišťovna tak dosahovala 

úspor z rozsahu. Zatímco v roce 1886 představovaly správní náklady téměř třetinu 

celkového objemu přijatého pojistného, o deset let později to bylo již jen 22,5%. Ke 

snížení správních přispěla i poloviny reorganizace sítě získatelů, kterou provedl 

management v polovině 80. let. 

Graf 11: Poměr správních nákladů vůči pojistnému 1886-1915. 

Rok 
Správní  
náklady 

Přijaté 
 pojistné 

Poměr  
nákladů  

k pojistnému 

1886 234 544 806 574 29,08 % 

1890 279 620 1 155 380 24,20 % 

1896 455 020 2 022 126 22,50 % 

1900 597 585 2 779 468 21,50 % 

1905 860 696 4 610 957 18,67 % 

1910 1 336 528 6 775 046 19,73 % 

1915 825 154 8 965 971 9,20 % 
Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1915. 

Mezi polovinou osmdesátých a polovinou devadesátých let se završuje reorientace 

pojišťovny na jiné pojistné produkty a na jinou klientelu. Na jedné straně opouští Slavia 

produkty a druhy pojištění, zaměřená na shromažďování drobných úspor spodní vrstvy 

střední třídy, popř. třídy nižší (tontiny, pojištění „drobných kapitálů“). Na straně druhé se 

jednoznačně se svou nabídkou pojistných produktů obrací na třídu střední. Již se může 

opřít o dostatečně silnou vrstvu středostavovských klientů.  

1.1.5.2 Završení změny zdrojů jistoty a boom životního pojišťování (1896-

1914) 

 

V druhé polovině prvního desetiletí nového století dochází k řadě změn 

podnikatelské strategie pojišťovny, z nichž některé bezprostředně ovlivňují výsledky 

životního pojišťování. První z nich se týká způsobu vyplácení dividendy. Od roku 1886 

banka vyplácela každoročně beze změny 10% dividendu ve formě slevy na pojistném. 

S rostoucím počtem klientů banky ale tento systém znamenal rostoucí zatížení 

dividendového fondu. Nový management se rozhoduje změnit mechanismus jejího 

                                                 
731

 Jejich absolutní výše samozřejmě neustále rostla. Z 234 544 K v roce 1886 se vyšplhala na 455 020 
K v roce 1896 a v roce 1910 dosáhly již správní náklady, obsahující i náklady na agenty, částky 1,3 milionu 
K. 
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vyplácení. Navíc, poprvé od roku 1886, se management Slavie po roce 1909 rozhoduje k 

další obchodní expanzi. Nejprve je založeno generální zastupitelství pro Bosnu v Sarajevu, 

které se zabývá především provozováním životního pojištění. Jiný případ představuje GZ 

pro západní Halič, založené v Krakově, které vzhledem k nedostatečné poptávce po 

životním pojištění provozuje pouze pojištění požární.  

Graf 12: Životní podnikání banky Slavie: pojistná částka mimo tontiny (v přepočtu na K). 

 

Prameny: Sestaveno z Výročních zpráv banky Slavie 1886-1918, passim. 

Období, počínající polovinou devadesátých let a končící rokem vyhlášení světové 

války, bylo ve znamení boomu životního pojišťování v celém Předlitavsku a především v 

českých zemích kde měl tento proces největší dynamiku.
732

 Důkazem rozšiřování 

životního pojišťování v českých zemích je i vznik dalších, výlučně životních pojišťoven.
733

 

Nicméně nezměnilo se nic na tom, že větší část obyvatel českých zemí, stejně jako drtivá 

většina obyvatel celé monarchie, zůstala u soukromých pojišťoven nepojištěna. 

Slavia v posledních předválečných dvaceti letech zažila nebývalý nárůst počtu 

nových klientů a přijatého pojistného, stejně jako postupné zvyšování částky, na níž její 

klienti pojistku uzavírali. Pojistný kmen Slavie (a českých pojišťoven obecně) přitom rostl 

rychleji, než předlitavské pojistné kmeny všech pojišťoven, podnikajících v monarchii.
734

 

Počet pojistek v životním kmeni Slavie vzrostl z 25 592 v roce 1896 na 70 271 roku 1913. 

Dynamika růstu obchodu Slavie je však patrnější z  počtu nově uzavřených pojistek 

v jednotlivých letech. Na počátku devadesátých let předepsala pojišťovna ročně v průměru 
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 Počet všech pojistek v Předlitavsku se zvýšil do roku 1913 na 231% hodnoty z roku 1898, pojistná částka 
pojišťoven vyrostla v tomto období na 244% hodnoty roku 1898. 

733
 První české všeobecné akciové společnosti pro pojišťování na život (Koruny) v roce 1899 a České 
vzájemné životní pojišťovny v Praze, dceřiného podniku První české vzájemné, v roce 1910. Svou životní 
filiálku zřídila také Pražská městská pojišťovna. M. MARVAN a kol., Dějiny, passim. 

734
 Počet klientů pojišťovny Praha se mezi lety 1898 až 1913 více než zčtyřnásobil a celková pojistná částka 
se zvětšila téměř pětkrát. 
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necelé tři tisíce nových pojistek, v druhé polovině devadesátých let toto číslo vystoupilo na 

3400. Po přelomu století se však průměrný roční předpis pojistek téměř zdvojnásobil. 

Nejvíce životních pojistek předepisovala Slavia po roce 1910, kdy v průměru předepsala 

7,5 tisíce smluv. Mezi lety 1912 a 1913 počet nově uzavřených pojistek stagnoval. Zároveň 

s počtem pojistek roste i podíl tzv. „velkých životů“, tedy pojistek, které přesahovaly 

částku 10 tisíc korun. Mezi počátkem devadesátých let a koncem roku 1914 vzrostl jejich 

počet ze tří na téměř sedm procent všech nově předepsaných pojistek. Tento rozvoj 

probíhal v kontextu rozmachu životního pojišťování v celé monarchii, u Slavie byla však 

růstová dynamika mimořádná. Katapultovala Slavii ke konci období mezi vzájemnými 

ústavy na pozici druhé největší pojišťovny. Za sedmnáct let počet klientů vzrostl 2,5 

násobně, na 70 tisíc pojistníků, Celková pojistná částka Slavie stoupla na 376% své 

předchozí hodnoty a přijaté pojistné se více než zčtyřnásobilo. 
735

 

Poptávka po životním pojištění dynamicky stoupala již od poloviny devadesátých 

let se zakončující se modernizací tradiční mentality. Klíčovou roli v růstu počtu klientů 

pojišťovny Slavie mělo období přelomu století. Hluboká hospodářská krize, která trvala 

mezi lety 1900 až 1903, měla na klienty zcela jiný dopad, než krize let sedmdesátých. 

Vyvolala v klientech daleko silnější potřebu životní jistoty. Působení krize přispělo k 

završení procesu změny zdrojů životních jistot. Svědčí o tom nebývale rychlý nárůst počtu 

nově uzavřených pojistek v době krize. Ještě v roce 1898 u Slavie uzavřelo životní pojistku 

pouze 3407 klientů. V prvním roce krize, 1900, bylo uzavřeno již 4966 nových pojistek, 

tedy o devět set více, než v předchozím roce. V roce 1903, kdy krize končila, uzavřelo 

životní pojistku Slavie 6482 klientů a přibližně stejný počet lidí se pojišťoval i 

v následujících letech, která byla ve znamení hospodářské konjunktury. 

Tabulka 64: Roční předpis pojistek: počet přijatých přihlášek k pojištění 1890-1918. 

Období 

Počet přihlášek 
celkem 

 

Počet přijatých přihlášek na 
„velké životy“ 

Podíl přihlášek na „velké 
životy“ na celkovém 

počtu přihlášek 
Celkem 

Roční 
průměr 

Celkem Roční průměr 

1890 - 1893 11924 2981 387 97 3,25% 

1894 - 1900 23785 3398 898 128 3,78% 

1901 - 1909 58541 6504 2421 269 4,14% 

1910 - 1912 22532 7510 1238 413 5,49% 

1913 7289 7289 426 426 5,84% 

1914 - 1916 5449 1816 381 127 6,99% 

1917 - 1918 4407 2203 1124* 562 25,50% 

* prameny nerozlišují mezi nově uzavíranými a pouze navyšovanými pojistkami 

Prameny: PAČP, fond „Slavia“, SRR 1890-1918. 
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 Viz kapitola, věnovaná životnímu pojišťování v Předlitavsku. 
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Zároveň došlo ke zlomu ve způsobu, jakým bylo životní pojišťování integrováno do 

životních strategií aktérů, kteří pojistky uzavírali. Od osmdesátých let přibližně do 

poloviny let devadesátých byla uzavírána především pojištění na smrt, poskytující rodině 

jistotu, že smrt jejího „živitele“ nebude mít za následek náhlý sociální sestup. Reklamou, 

propagující tento produkt, se motiv „změny slušných poměrů manželky a dítek, kdyby 

živitel jejich nad očekávání záhy měl zemříti“, vine jako červená nit.
 736

 V devadesátých 

letech se však začíná rozšiřovat produkt, který vždy figuroval v nabídce životních 

pojišťoven, většina klientů se pro něj však nerozhodovala, smíšené pojištění, které 

zajišťuje výplatu pojistné částky jak v případě smrti, tak v momentu, kdy se klient dožije 

určitého věku. Znamená to, že ke snaze ochránit svou rodinu před sociálním sestupem, 

způsobeným předčasnou smrtí jejího živitele, se připojuje ještě snaha zajistit si udržení 

jistého životního standardu ve vlastním stáří, které vychází vstříc právě pojištění smíšené. 

Obrat ke smíšenému pojištění svědčí o tom, že se rozšířil mezi klientelou požadavek po 

institucionálně garantované životní jistotě i na další oblast: na vlastní stáří, moment, kdy 

již aktér nebude moci dále vykonávat své povolání. Zároveň, vzhledem k tomu, že se jedná 

i o pojistné produkty dražší, než pojištění na smrt, ukazuje tato změna preference i rostoucí 

schopnost vytvářet úspory, a při jejich ukládání (při němž sledovali středostavovští aktéři 

strategii jejich co největší diverzifikace) ochotu část z nich využívat pro zajištění své 

životní jistoty.  

V polovině osmdesátých let sestával pojistný kmen Slavie z necelých dvou tisíc 

pojistek na dožití a devíti tisíc pojistek, z větší části na smrt. Během následujícího desetiletí 

byly uzavírány oba typy smluv, přičemž poptávka po smíšeném pojištění se pozvolna 

zvyšovala. Mezi lety 1896 a 1897 se počet pojistek na smrt a smíšených pojistek 

v životním pojistném kmeni Slavie vyrovnal. V následujících deseti letech postupně počet 

pojistek na smrt klesá, počet životních pojištění se naopak více než ztrojnásobil. Po 

přelomu století představují smíšená pojištění (početně) celou polovinu pojistného kmene. 

V roce 1916 jsou to již 2/3 pojistného kmene banky. Dále se po přelomu století zvyšuje 

počet pojistek na dožití, které v roce 1916 představují téměř třetinu všech platných 

pojistek. 

Necelá dvě desetiletí před počátkem první světové války znamenala tak mohutné 

rozšiřování pojišťování v české společnosti. Pojišťovacím agentům již nejpozději od 

přelomu století a po něm následující hospodářské krize „nestála v cestě“ tradiční mentalita 
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české společnosti. Klientela naopak do té míry porozuměla pojišťování, že byla schopna 

rozlišovat a s ohledem na své pojistné potřeby vybírat mezi nabídkami různých pojišťoven 

nejvhodnější a nejvýhodnější variantu.
737

 Pojišťování se stalo součástí každodennosti české 

střední třídy. 

Tabulka 65: Struktura pojišťovacího kmene. Počet pojistek podle jednotlivých pojistných produktů. 

Rok 
Životní pojištění 

Na dožití Pro případ smrti Smíšené 
Výsledky 
množné 

1886 1 694 9 001 -* 

1893 3 273 7 025 5 973 566 

1895 4 196 10 335 7 914 705 

1897 5 087 9 241 9 988 895 

1899 5 841 8 499 12  578 1 002 

1901 7 528 8 087 16 600 1 214 

1906 13 250 4 950 28 688 - 

1916 17 420 3 370 42 036 - 
* Dále 1374 pojištění pensí. 

Prameny: Výroční zpráva „Slavie“, Vzájemně pojišťovací banky v Praze, 1886-1900. 

Ukončení dalšího pojišťování „malých životů“ a zaměření Slavie na produkty pro 

zámožnější klientelu, tedy na pojistky na smrt a později především na smíšené pojištění i 

rostoucí životní úroveň klientely, která se mohla pojišťovat na vyšší částky, se odrazily i v 

průměrné výši jedné pojistky.  

Tabulka 66: Průměrný počet pojistek, postoupených v průběhu jednoho roku do zajištění. 

Rok 
Roční 

průměr 

1886-1890 249 

1891-1895 368 

1896-1900 669 

1901-1905 826 

1906-1910 1 513 

1911-1913 779 

Prameny: Sestaveno z Výročních zpráv banky Slavie 1886-1913, passim. 

Zatímco v roce 1886 v průměru zněla jedna pojistka Slavie na 1976 korun, o deset 

let později se již klienti v průměru pojišťovali na 2516 korun, v roce 1906 na 2795 korun a 

konečně roku 1913 na 3223 korun. Příliv nových pojistek, znějících na stále vyšší obnosy, 

měl za následek rychlý růst celkové pojistné částky, která se mezi koncem let 1895 a 1913 

zvýšila o 440,55%.V roce 1895 pojišťovala Slavie celkem 51,3 milionu korun, roku 1906 

to bylo již 133 milionů korun a na konci sledovaného období 226 milionů. Slavia se tak 
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 Jeden z přispěvatelů časopisu Českoslovanské pojišťovnictví shrnul ve své bilanci vývoje profese získatelů 
v životním pojišťování jejich postavení na konci roku 1913 takto: „Pokud se týká pochopení pro pojištění, 
jest dnes situace pro akvizitéra daleko snazší, zato však jej nutí boj konkurenční, aby ovládal látku co 
nejdokonaleji. Nepostačí již prázdné mlácení na národní buben. Dnes egoismus pojištěnce se neohlíží na 
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postupem času začala orientovat – ve srovnání s dalšími českými pojišťovnami – na 

relativně nejbohatší klientelu a zároveň tato nejbohatší česká klientela se stále častěji 

rozhodovala pro uzavření pojistky u banky Slavie.  

S  nárůstem počtu pojistek na „velké životy“ souvisí pravděpodobně skutečnost, že 

Slavia postupně zvyšuje (v absolutních číslech) počet pojistek, které postupuje do zajištění. 

Podíl zajištěných pojistek na celkovém životním kmeni pojišťovny však zůstává nízký, 

nikdy nepředstavuje více, než jeho malý zlomek. Na rozdíl od živelních pojištění nehrálo 

zajišťování v životním pojištění vzhledem ke spořícímu charakteru životního pojištění a 

lékařským kontrolám klientů důležitou roli. 

Tabulka 67: Počet vyplacených/zrušených/odkoupených pojistek. 

Rok 
Roční průměr  

zrušených pojistek 

1886-1890 1762,6 

1891-1895 1904,2 

1896-1900 2138,6 

1901-1905 3205,2 

1906-1910 3730,2 

1911-1913 4477,7 

1914-1918 3680,8 
Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Ukazatelem, který vypovídá o strategii, již volil management při získávání nových 

pojištění, byl počet odmítnutých přihlášek. Je z něj patrné, že management přistupoval 

odlišně k pojistkám na smrt, smíšeným a na dožití. Zatímco v případě pojistek na smrt 

banka sedminu až pětinu přijatých pojistek odmítala
738

, v případě pojištění smíšeného a na 

život překročil počet odmítnutých klientů hranici 10% pouze výjimečně.
739

 Do roku 1908 

byl podíl odmítnutých pojistek vyšší, než v následujících letech. Absolutní počet klientů, 

kteří v jednotlivých letech zemřeli, zůstává stále relativně nízký. Teprve ve válečném roce 

1915 překročil počet zemřelých klientů hranici 1500 ročně. 

Zatímco úmrtnost klientely byla ovlivňována především demografickými faktory, 

počet zrušených pojistek, který podléhal větším výkyvům, odrážel i schopnost a ochotu 

klientů udržet svou pojistku v platnosti. Pro celé období přitom platí, že počet zrušených, 

odkoupených, redukovaných a jiným způsobem zrušených pojistek, je relativně vysoký. 

V tomto kontextu je zajímavé zjistit, jestli měly na rušení pojistek stejný vliv události 

evropské politiky, jako na vybírání vkladů z peněžních ústavů. Zatímco bosenská anekční 
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 Nejnižší byl podíl odmítnutých pojistek na smrt roku 1901 (11,92%), naopak v letech 1903, 1904, 1906 a 
1907 překročil hranici 20%. 
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 Devět procent překročil ve smíšeném pojištění v letech 1903, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910. V případě 
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krize se v podnikání banky Slavie výraznějším způsobem negativně neodrazila, v době 

balkánských válek počet zrušených pojistek rychlým tempem narostl.
740

  

Při interpretaci těchto ukazatelů je nutné zohlednit specifikum pojišťoven. Jejich 

klient je – ve srovnání s výběrem vkladů z bank a záložen – za zrušení pojistné smlouvy 

citelným způsobem penalizován.  Obecně byla významným faktorem, určujícím míru 

postihu klienta za předčasné vypovězení pojistné smlouvy doba, po kterou již byla pojistka 

v platnosti. Nicméně i po několika letech splácení pojistného byla penalizace za zrušení 

pojistky citelná. Pokud uvážíme tento postih, je pravděpodobnější, že nárůst počtu 

zrušených pojistek, k němuž došlo v čase balkánských válek, nebyl v první řadě způsoben 

panikou, ale spíše nastalou platební neschopností klientů. Svědčila by pro to i skutečnost, 

že zatímco počet odkoupených pojistek stoupl z 830 pojistek v roce 1911 na 1027 o rok 

později a 1087 v roce 1913. Došlo především k nárůstu počet pojistek, zrušených do tří let, 

tedy těch, které pro klienta nepřinášelo výplatu žádné peněžní částky, konkrétně z 1277 

v roce 1911 na 1778 v roce 1913. Počátek balkánských válek a jimi vyvolaná mobilizace 

armády monarchie prohloubily již existující problémy a připojily k nim nové. K rostoucím 

úvěrovým potřebám státu, klesajícímu zájmu v zahraničí o export kapitálu do dunajské 

monarchie a rostoucí úrokové sazbě Rakousko-uherské banky se připojily konfliktem 

vyvolané insolvence balkánských a haličských obchodních partnerů českých podniků, 

omezení poptávky na balkánských trzích, či jejich ztrátu a ochromení dopravy zboží. Tyto 

faktory měly za následek citelný pokles produkce v některých odvětvích.
741

 Prezident OŽK 

v Praze roku 1913 zhodnotil dopad balkánských válek následujícími slovy: „Co nám zbylo, 

jest síla zničených hospodářských existencí, veliké škody, povstalé našemu celku 

hospodářskému, zlomená podnikavost, zvýšená míra úroková a pokleslý úvěr státní.“
742

 

Právě tyto „zničené existence hospodářské“, tedy příslušníky střední třídy a třídy vyšší, 

kteří následkem vývoje situace v letech 1912-13 zaznamenali ztráty, je možné považovat 

za jádro těch, kteří si svou pojistku v krizových letech zrušili. Nicméně, přes 7,5 tisíce 
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 Zatímco v roce 1907 nějakým způsobem zrušilo svou pojistku 2668 klientů, z toho více než polovina do 
konce třetího roku trvání pojistky, následujícího roku to bylo 2755 pojistek a roku 1909 dochází ke zrušení 
3036 pojistných smluv. Nedochází tedy k zásadnějšímu nárůstu počtu zrušených pojistek. V době 
balkánských válek sice nedošlo k výraznému poklesu poptávky po životním pojištění (oproti předchozímu 
roku se pojistilo pouze o 200 klientů méně), ale počet zrušených pojistek narostl. V roce 1912 si pojistku 
zrušilo 3729 klientů, o rok později celých 4266 klientů. 

741
 Ctibor NEČAS, Balkánské války 1912-13 a hospodářské poměry v českých zemích, SP PF UJEP v Brně, Řada 
společenských věd č. 8, s. 83-91. 
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nově předepsaných pojistek v roce 1913 svědčilo o neklesající poptávce mezi těmi, kteří 

byli dopady válek zasaženi slaběji.  

1.1.5.3 Životní pojišťování za první světové války 

 

Když pojišťovny uzavíraly se svými klienty pojistky, které v pojistném krytí 

zahrnovaly i smrt ve válce, sotva měly na mysli první světovou válku, masový konflikt, do 

kterého se zapojily všechny velmoci a téměř všechny další evropské státy a který přinesl 

do té doby bezprecedentní počet lidských obětí.
743

 Válečné hospodářství, financování 

války pomocí devalvace měny, emise válečných půjček a také odvody jednotlivých 

ročníků na frontu ovlivnily celou společnost a hluboký dopad měly i na pojišťovnictví.  

První světová válka znamenala zásadní změnu rámce, ve kterém podnikání 

probíhalo, a v prvních letech rovněž výrazně omezila rozsah podnikání pojišťoven. 

Vyhlášení války přineslo otázky po rozsahu pojistného krytí životních pojistek v případě 

válečného konfliktu. Nepanovala shoda o způsobu, jakým mají být v různých případech 

ustanovení pojistných podmínek vykládána. Pojišťovny často vyplácely v případě smrti ve 

válce pouze polovinu pojistné částky, což vyvolávalo negativní reakci klientů. Celková 

pojistná částka se v roce 1914 ve srovnání s předchozím rokem ještě nepropadla, 

především však díky dobrým obchodním výsledkům, docíleným v první polovině roku. 

Domácí společnosti vykázaly dokonce zisk. Dopad války byl citelný až od roku 1915, kdy 

došlo k propadu úhrnného pojistného. U pojišťoven z českých zemí byl silnější – o 5,7% 

pod stav na konci předchozího roku - než u zbytku pojišťovacích společností, 

podnikajících v monarchii.
744

 V dalších letech války se do podnikání pojišťoven silněji 

promítla válečná konjunktura.  Klesla rovněž výše pojistného, vybraného zahraničními 

pojišťovnami. Na konci roku 1916 byla vůči roku 1913 celková pojistná částka rakousko-

uherských pojišťoven nižší o 311 milionů korun, počet pojistek klesl o 110 tisíc, ale úhrnné 

pojistné stouplo o 14 milionů korun.
745

 Přírůstek nových pojistek klesl na třetinu 

předválečné hodnoty.
746

 V dalších letech války se do podnikání pojišťoven silněji promítla 

válečná konjunktura.  Pro válečná léta chybí celkové údaje, ale podle odhadů, založených 

na obchodních výsledcích části společností, lze počítat s velkým nárůstem pojistné částky 

v posledních dvou letech války, zapříčiněné inflací a úspěšným prodejem pojištění na 
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 Eric HOBSBAWM, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 2010, s. 31-44. 
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 Vlastní výpočet dle M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 330. 
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válečné půjčky.
747

 U 13 pojišťoven, které pokračovaly v Rakousku v obchodní činnosti po 

roce 1918, vzrostl – téměř se zdvojnásobil - pojistný kmen v posledních dvou letech války 

o 1 milion 300 tisíc pojistek a přibližně 2,1 miliardu korun. Ukazuje to, že vrstvy, pro něž 

bylo do té doby pojištění nedostupné, nyní, v kontextu inflace, která rostla rychleji, než 

pojistné tarify, mohla uzavírat pojištění (jejichž hodnotu však inflace znehodnocovala).
748

 

Dalším problémem, s nímž se pojišťovny potýkaly, byla platební neschopnost části 

klientely. V den všeobecné mobilizace vyhlásila rakouská vláda moratorium, jímž byly na 

čtrnáct dnů pozastaveny všechny platby a pohledávky přes 200 korun. Na něj navazovalo 

do léta 1915 pět dalších, poněkud zmírněných moratorií. Vyhlášení moratoria mělo přinést 

stabilizaci peněžního trhu a zabránit runu na banky.
749

 Zpočátku nebylo jasné, zda se 

vztahuje i na pojistné smlouvy. Podle dalších nařízení měla pojišťovna informovat klienty, 

kteří se měli rozhodnout, jestli svou pojistku zruší (a budou za to penalizováni dle stanov), 

nebo jestli ji budou chtít ponechat v platnosti. V tomto případě zůstávala smlouva nadále 

v platnosti, klient měl nadále povinnost platit pojistné a pojišťovna si v principu podržela 

právo žalovat klienta za neplacení pojistného. Moratorium se však do tohoto stavu 

promítlo tak, že klient, i když se rozhodl pro další platnosti smlouvy, nemusel platit 

pojistné v určeném termínu, pojišťovna však byla stále povinna provést v případě nastalé 

pojistné události pojistné plnění.
750

 Pokud se nepodařilo výzvu doručit klientovi, ztrácela 

pojišťovna i právo vymáhat pojistné soudně. Nařízením z 25. listopadu byla povinnost 

informovat pojistníka zrušena a případné ukončení smlouvy bylo ponecháno jenom na vůli 

klienta, který mohl během 14 dní po uplynutí určené lhůty smlouvu zrušit podáním 

oznámení pojišťovně. Propuknutí války mělo navíc za následek v prvních letech značné 

snížení počtu nově uzavřených pojistek i snížení vyplácených dividend. Odvody na frontu 

znamenaly ztenčení potenciální klientely i narušení sítě agentů pojišťoven. Problematickou 

otázkou byla úmrtnost klientely.
751

 

Propuknuvší válka s sebou zároveň přinesla růst pojistných potřeb. Vzrostla 

poptávka po dodatečném zahrnutí válečného pojištění do již platných životních pojistek 

klientů, kteří dosud válečné pojištění neuzavřeli. Dodatečné uzavření válečného pojištění 

vyžadovalo ovšem splácení podstatně navýšeného pojistného (1-8%). Bylo rovněž 
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zavedeno dočasné válečné pojištění, které mohlo být uzavřeno třetí osobou bez lékařské 

prohlídky i v momentě, kdy pojištěný již stál na frontě. Po produktu se zvedla velká 

poptávka, zvláště poté, co ho začaly zprostředkovávat vdovské a sirotčí pokladny.
752

 

Pojišťovny se během války aktivně zapojily do upisování válečných půjček.  Nacionálně 

německé pojišťovny ukládaly své rezervy do válečných půjček, navíc propůjčily k 

jejich upisování i svou organizační strukturu. Klienty, kterým vyplatily pojistnou částku, 

vedly k jejímu uložení do válečných půjček. Nadto podporovaly válečnou mašinérii i 

zavedením nového produktu: pojištění na válečné půjčky (Kriegsanleiheversicherung), 

které lákalo mimořádně nízkým pojistným i výhodným zúročením. V době páté válečné 

půjčky zavedla Dolnorakouská pojišťovna zvláštní možnost spojit uzavření životní 

pojistky s upsáním válečné půjčky.  V posledních letech války podobnou nabídku zavedly i 

další pojišťovny.
753

 Jednalo se o obzvláště výhodné tarify pojištění na válečné půjčky, 

mající formu lidových pojištění (bez lékařské prohlídky), uzavřená zároveň s upsáním 

(šesté) válečné půjčky, kterou mohli klienti splácet postupně, během 10-20 let.
754

  Rok 

1917 přinesl zvýšenou poptávku po životním pojištění. Z jedné strany se o něj zajímali 

klienti, bohatnoucí z válečného hospodářství, z druhé znamenalo velký obchodní úspěch 

právě pojištění na válečné půjčky, které provozovalo již 17 pojišťoven. Obou jeho typů 

bylo během 18 měsíců uzavřeno v hodnotě 2 miliard korun.  V roce 1918 poptávka po 

pojištění ještě dále vzrostla.
755

  

České pojišťovny se stavěly jak k upisování válečných půjček, tak k poskytování 

pojištění na válečné půjčky se značnou nedůvěrou, o čemž svědčí fakt, že Pražské české 

pojišťovny sondovaly, do jaké míry by musely vykazovat ve svém hospodaření ztráty na 

kursech z válečných půjček. Pojištění na válečné půjčky sice poskytovaly, ale v rámci 

kartelu, který za války zformovaly, se dohodly na zavedení podmínek, který byly ve 

srovnání s německými pojišťovnami výrazně nevýhodné.
756

 

Specifický dopad, který měly v pojišťovnictví, je možné sledovat na příkladu 

životního podnikání banky Slavie. Válka postavila management Slavie před několik 

vzájemně provázaných problémů. První byl spojen s klientelou, neboť odvody do armády 

znamenaly nejen narušení sítě získatelů, ale zbavovaly pojišťovnu i potenciální klientely. 

                                                 
752

 Ibidem, s. 325-326. 
753

 Mezi nimi zpočátku byla i komunální Pražská městská pojišťovna a také Moravská zemská pojišťovna. 
754

 Účastnilo se 11 společností, mezi nimi i největší pojišťovny na trhu: Generali, Riunione (u ní ovšem 
nemělo pojištění formu lidového pojištění), Phönix, Donau, Anker, Allianz. 
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 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 329. 
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Poptávka po životním pojišťování poklesla. Navíc se celé území některých generálních 

zastupitelství či jeho část změnilo ve válečné pole (Krakov, Lvov, Sarajevo, Lublaň).
757

 

Obavy ale vyvolaly především úvahy o zvýšené úmrtnosti klientely, kterou válka zapříčiní. 

Příjem pojistného byl ovlivněn vyhlášením moratoria na platby. Druhý problém spočíval 

v dopadech financování války rakouským státem.  Vypisované válečné půjčky a následky 

inflace se podepsaly na změnách investiční strategie banky.
758

 Nově také byla položena 

otázka po míře spolupráce managementu pojišťovny a rakouského státu. Poslední soubor 

problémů představovala příprava na poválečnou činnost pojišťovny.
759

 

Graf 13: Výše přijatého pojistného 1886-1918 (v převodu na K). 

 

Prameny: Sestaveno z Výročních zpráv banky Slavie 1886-1918, passim. 

Klientela využívala vyhlášeného moratoria v různých regionech v odlišné míře. 

Především v území generálních zastupitelství, kde byly vedeny boje (Halič, Bukovina), 

ovlivnily negativně platební schopnosti obyvatelstva, což se odrazilo v častém využívání 

možností, poskytovaných moratoriem. Naopak v českých zemích bylo moratorium 

využíváno méně a pojistné přicházelo, i když menším tempem, než před počátkem 

války.
760

 Dluhy klientů na pojistném se zvýšily především v desetiletí před začátkem 

války. Oproti roku 1907 byl dluh v roce 1913 dvojnásobný.  Po vyhlášení války s vůči 

předválečným letům se však výše nedoplatků ze strany klientů v případě životního 

pojištění zásadně nezvýšila. Zatímco v roce 1913 dlužili klienti na pojistném 1,2 milionu 
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 Výroční zpráva za rok 1914, s. 1,  
758

 Viz kapitola, věnovaná investiční strategii banky. 
759

 V jejím rámci bylo připravováno zavedení dvou nových pojistných odvětví: pojištění proti úrazu a pojištění 
povinného ručení a byla připravována reforma organizace Slavie. Zároveň byly pro tento účel vytvářeny 
zvláštní rezervy. 
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korun, do konce roku 1914 vystoupal dluh na 1,298 milionů korun
761

, v následujících 

letech se pak – až do konce roku 1917 – snižoval. 

Graf 14: Velikost životního kmene banky Slavie 1886-1918 (bez tontin). 

 

Prameny: Výroční zpráva „Slavie“, Vzájemně pojišťovací banky v Praze, 1886-1900. 

Odvody úředníků, získatelů i mužů v produktivním věku (tedy jádra klientely) na 

frontu představovaly jeden z faktorů, které nejen zásadně snížily poptávku po životním 

pojištění, ale zároveň vedly i k oslabení sítě získatelů. Dopad této snížené poptávky se, ve 

spojení s opatrným přístupem managementu k uzavírání nových pojistek
762

, podepsal na - 

ve srovnání s dalšími rakouskými pojišťovnami - mimořádně silném propadu životního 

pojišťování banky Slavie. Za války klesl životní obchod rakouských pojišťoven na 40%, 

ale v případě Slavie se propadl v roce 1915 dokonce na 7% mírového objemu a 

v následujícím roce stagnoval na deseti procentech předválečného stavu. Životní 

pojišťování Slavie se tak fakticky zastavilo. Na tom nezměnili ani ti, kteří chtěli „na 

poslední chvíli“ uzavřít válečné pojištění. V roce 1915 předepsala Slavia 592 nových 

životních pojistek, v následujícím roce 693. Větší dynamiku získalo až v roce 1917, kdy se 

vzhledem k inflaci a válečné konjunktuře poptávka po pojištění začala opět zvyšovat, a to 

„na podnět z řad úřednických, ne na podnět vedení ústavu“.
763

 Aktéry, zodpovědné za 

opětovné zahájení obchodu vedla k tomuto rozhodnutí úvaha o tom, jaká „nebezpečí, ztráty 

a újmy čekají ústav za každé přerušení obchodu v budoucnosti.“
764

 Roku 1917 tak Slavia 

uzavřela 1923 pojistek a v posledním roce války stoupl počet nových pojistek na 3122. 

Zároveň se zvyšoval, následkem inflace a částečně i jako odraz válečných zisků, podíl 

pojistek na „velké životy“ na počtu nově upsaných pojistek. Mezi lety 1914-1916 dosáhl 
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 Výroční zpráva za rok 1914, s. 11-12. 
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 Deklarován i veřejně. Viz Výroční zpráva za rok 1914, s. 6. 
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 LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, Paměti, s. 165. 
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 LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, Příspěvek Václava Peči na poradě, svolané 
ředitelstvem na 12. 2. 1918, s. 5. 
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hodnoty 13,12% a v posledních dvou letech překročil hranici čtvrtiny nově uzavřených 

pojistek. Přes navýšení počtu nově upsaných pojistek v posledních dvou letech války je 

z vývoje životního kmene Slavie patrné, že se tato pojišťovna - na rozdíl od více než 

desítky pojišťoven v monarchii – nezískávala velké množství nových klientů tím, že by 

nabízela zdánlivě výhodné pojišťovací produkty, slibujících vysoké zúročení, které 

spojovaly uzavření pojistky s upsáním válečné půjčky.
765

 Pojištění spočívalo v tom, že 

rozdíl mezi úrokovým výnosem válečné půjčky a běžnou úrokovou mírou jde k dobru 

klientovi ve formě slevy na pojistném. Pojistné plnění se pak děje v dluhopisech válečné 

půjčky.
766

 Banka toto pojištění sice nabízela, ale podmínky nastavila velmi nevýhodně. Při 

upisování šesté válečné půjčky rozhodlo v květnu Pražské sdružení pojišťoven, aby životní 

pojištění spojená s válečnou půjčkou byla poskytována za běžnou sazbu, s povinnou 

lékařskou prohlídkou a s podmínkou, že klient musí zaplatit pojistné na dva roky 

předem.
767

 Stejnou strategii zvolilo ředitelství Slavie i při upisování sedmé půjčky.
768

 

Nicméně usnesení Pražského sdružení pojišťoven z 16. listopadu 1917 povinnost zmírnilo. 

Podle něj musel klient při uzavření smlouvy zaplatit předem pouze roční pojistné. Důvody 

tohoto rozhodnutí nejsou v pramenech uvedeny. Je však možné se domnívat, že příčinou 

byla neochota pojišťoven zavázat se k pojistnému plnění ve válečných půjčkách, které se v 

případě prohry monarchie ve válce mohly stát bezcennými. Z toho plynoucí nespokojenost 

klientů by poškozovala „dobré jméno“ pojišťovny a důvěru v ni. 

Tabulka 68: Způsob ukončení platnosti pojistek. 

Rok Úmrtí, dožití Zrušení Celkem 

1886 240 1268 1724 

1896 396 1533 2319 

1906 818 1802 3755 

1913 1423 2557 4853 

1916 1754 2480 4512 
Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Masová válka přinesla nebývalé oběti na lidských životech, což se odrazilo i na 

vývoji životního kmene pojišťoven. Pojišťovací tisk byl na poplach, že „válka vyvolává 

přímo masové nastupování případů pojistných, především v pojištění životním“.
769

  

V konkrétním případě Slavie mezi lety 1914 až 1918  došlo k pojistnému plnění v případě 

6189 smíšených pojistek a pojistek na smrt. Počet pojistných plnění po úmrtí a dožití se 
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 Viz výše. 
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 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 27. března 1918. 
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 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 25. květen 1917. 
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 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, září 1917.  
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v roce 1916 ve srovnání s rokem 1913 zvýšil o 300. Nejhorším se stal rok 1918, kdy se 

určené doby dožilo, nebo zemřelo, 1419 klientů, přičemž počet úmrtí v tomto případě 

zvýšila především epidemie španělské chřipky.
770

  Přes jistý nárůst počtu zemřelých a 

„doživších se“ ve srovnání s roky před válkou však nelze říci, že by byl škodový průběh 

Slavie mimořádně špatný. Paradoxně, ve srovnání s rokem 1913 se úhrn pojistek 

„odpadlých“ buď realizací pojistné události, nebo nějakým způsobem zrušení pojistky 

dokonce mírně snížil, což bylo především následkem snížení počtu zrušených pojistek. 

V tom kopírovala Slavie vývoj pojišťoven v monarchii obecně, u nichž počet zrušených 

pojistek dosáhl maxima v roce 1913 a v dalších letech se snižoval.
771

 Válka ani v případě 

Slavie, ani v případě ostatních pojišťoven neměla za následek nárůst úmrtnosti klientely 

v tom rozsahu, jehož se na počátku války pojišťovny obávaly. Avšak vzhledem k tomu, že 

úbytek pojistek nebyl vyrovnáván získáváním nových smluv, docházelo po většinu 

válečných let k úbytku počtu klientů Slavie. Mezi lety 1913 a 1917 se počet pojistek 

v rámci životního kmene Slavie snížil o 13%. Opět navyšovat se začal až v posledním roce 

války, na jehož konci sestával pojistný kmen společnosti z 63 589 pojistek.  

O tom, že klientela pojišťoven byla zasažena válkou relativně málo, rozhodovaly 

především demografické faktory. Pokud odhlédneme od skutečnosti, že jistou část 

pojistných kmenů tvořily ženy a děti a že část klientů byla pojištěna na dožití, je možné 

dopad války na klientelu vysledovat z vývoje úmrtnosti v jednotlivých věkových 

skupinách v rámci životního kmene. Nejvíce byly zasaženy věkové skupiny, na které se 

vztahovala branná povinnost. Úmrtnost klientů ve válečných letech byla nejvyšší mezi 25-

30 lety. Pro starší věkové skupiny se snižovala, přičemž nejnižšího bodu dosáhla v případě 

věkové skupiny mezi 41. - 45. rokem. Mezi staršími klienty se pak opět zvyšovala. 

Z těchto dat vyplývá, že nejvíce postiženou věkovou skupinou představovali klienti do 

třicátého roku života.
772

 Ti ale představovali v rámci klientely pojišťoven poměrně malou 

skupinu. V roce 1913 konkrétně měli klienti pod 30 let na životním kmeni banky Slavie 

podíl 14,98%. Nejpočetnější byly věkové kategorie 31-35 let (18,40%) a 36-40 let 

(19,79%). Průměrný věk klienta Slavie přesahoval 40 let. Vzhledem k tomu tedy, že klienti 

ohrožení na životě válečným konfliktem představovali jenom relativně malou část 

pojistného kmene Slavie, byl i (navzdory očekáváním) počet úmrtí poměrně nízký. 

Symptomaticky, v zápisech ředitelstva a správní rady banky Slavie je výše škod, 
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způsobených válkou na životním kmeni, uvedena pouze pro rok 1914 (dosáhla 255,9 tisíc 

korun) a pro první kvartál roku 1915 (k 15. březnu 244,6 tisíc korun). V roce 1914 byly 

škody o 300 tisíc korun nižší, než v předchozím roce.
773

 Ve stanovách válečného pojištění 

se navíc nacházela klauzule, že „kapitály neb důchody vyplácejí se 6 měsíců po uzavření 

míru“.
774

 Škody, zapříčiněné úmrtím ve válce, měly být kryty ze zvláštního, k tomuto 

účelu v předválečných letech nashromážděného fondu, který na konci roku 1914 obnášel 

1,85 milionu korun.   

Když se projevilo, že ztráty způsobené válkou nedosahnou očekávané výše, začala 

Slavie svůj přístup k vyplácení pojistného plnění měnit. Již v květnu 1915 bylo 

rozhodnuto, aby bylo v některých případech, „na požádání“ klientů, pojistné plnění 

provedeno nikoliv až po konci války, ale ihned, přičemž měla být z pojistného plnění 

stržena penalizace 6%.
775

 V září 1917 nakonec rozhoduje ředitelství vzhledem k tomu, že 

„praxe soudní neuznává“ pojistné plnění až šest měsíců po konci konfliktu, mají klientům 

Slavie být vyplaceny válečné škody za léta 1914 a 1915, která obnášejí v celkové výši 

242 764 K.
776

 Přímé škody, které válka napáchala na životním kmeni Slavie, byly tedy 

relativně nízké a jejich dopad dále snižovala skutečnost, že výplata pojistného plnění 

probíhala v inflací znehodnocené měně. 

1.1.5.4 Klientela 
Pojišťovna Slavia se obracela především na českou, popřípadě slovanskou 

klientelu, přičemž využívala i v životním pojištění rétoriku hospodářského nacionalismu. 

Analýza sociální struktury klientely umožní zjistit, z jakých sociálních skupin a z jakých 

oblastí pocházeli pojistníci Slavie a zároveň ukáže z dalšího úhlu rozšiřování pojištění. 

1.1.5.4.1 Počet uzavřených pojistek  

Od prvního ledna 1890 do konce roku 1918 bylo uzavřeno nebo navýšeno přesně 

10 329 pojistek na „velké životy“, které tvořily relativně úzkou, ale postupem času se 

rozšiřující část pojistného kmene. Zvyšující se podíl klientů, kteří uzavírali pojistku na 

„velké životy“, je především odrazem sociální kompletace české společnosti. Zvýšení 

životní úrovně dávalo čím dál širšímu okruhu klientů možnost činit úspory, které jim 

umožňovaly splácet vysoké pojistné.  
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Na počátku devadesátých let uzavřelo pojistku na více, než 5000 zlatých, pouze 

3,25% klientů Slavie. Po přelomu století jejich podíl vzrostl na 4,14% nově předepsaných 

pojistek. V absolutních číslech počet nově uzavřených pojistek proti předchozímu 

desetiletí zvýšil 2,84 krát. Podíl pojistek, převyšujících hranici 10 000 korun se zvýšil 

významně v průběhu první světové války. Během prvních tří let války smlouvu o podobné 

výši uzavřelo necelých sedm procent klientů, inflace posledních dvou let války umožnila 

pojistku uzavřít 25,5% všech nových klientů. 

Tabulka 69: Počet žádostí o uzavření životní smlouvy a o navýšení stávající pojistné částky. 

Období Navýšeno pojistek 
Nově předepsané 

pojistky 
Celkem záznamů 

Podíl navýšení na 
počtu přihlášek na 

„velké životy“ 

1890 - 1893 57 387 444 12,84% 

1894 - 1900 227 898 1125 20,18% 

1901 - 1909 1604 2421 4025 39,85% 

1910 - 1912 945 1238 2183 43,29% 

1913 287 426 713 40,25% 

1914 - 1916 334 381 715 46,71% 

1917 - 1918 Nebylo jasně rozlišováno 1124 - 

Prameny: PAČP, fond Slavia, SRR 1886-1918. 

Záznamy ale neobsahovaly pouze nově uzavřené pojistky. Ředitelství mělo 

v pravomoci rozhodovat také o navýšení pojistek na pojistnou částku, přesahující 10 000 

korun.  Klient se mohl po několika letech po uzavření menší pojistky, pokud mezitím došlo 

k jeho sociálnímu vzestupu – ke zvýšení jeho příjmu, který mu nyní umožnil činit větší 

úspory – rozhodnout navýšit pojistnou částku své smlouvy. Například Jaroslav Preiss 

přistoupil k tomuto kroku několikrát. Roku 1902, jako 34letý kandidát advokacie, navýšil 

svou pojistku z 6000 K na 12 000 korun. O tři roky později rozhodl o zvýšení pojistné 

částky na 20 000 korun, přičemž jako profese byl uveden „redaktor“ (Národních listů). 

Nakonec, již jako generální ředitel Živnostenské banky zvětšil svou pojistku na počátku 

roku 1918 na 60 000 korun.  

Tato praxe se stávala s postupem času čím dál častější. Na celkovém počtu zápisů, 

který za čtyřleté období 1890-3 dosahoval 1569 a s nárůstem poptávky po životním 

pojištění se vyšplhal na 6208, za roky 1910-13, se podílela navýšení hodnoty pojistek 

nejprve, na počátku 90. let, jen 12,84%, ale před počátkem války dosáhla již na 42,54 

procent za období 1910-13. 
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1.1.5.4.2 Profesní struktura klientely 

1.1.5.4.2.1 Sociální status a pojišťování 

I v případě pojištění „velkých životů“ představovala jádro klientů Slavie střední 

třída, do níž náležely asi tři čtvrtiny klientů, kteří takto vysokou pojistku uzavřeli (viz 

tabulka č. 12 a 13).  Asi další šestinu klientů představují příslušníci třídy vyšší. 

V rámci střední třídy byla zastoupena silně její horní vrstva, především ti, kteří 

vlastnili vedle kapitálu ekonomického také relativně vysoký objem kapitálu kulturního. 

Svobodná povolání se podílela v letech 1890-1913 například na všech přijatých 

přihláškách a navýšeních asi patnácti procenty. Mezi svobodnými povoláními byli 

nejsilněji zastoupeni lékaři, na druhém místě následně právníci a advokáti, přičemž podíl 

ostatních svobodných povolání byl relativně nízký. Další silně zastoupenou skupinou byli 

kupci a obchodníci, kteří se na nově předepsaných a navýšených pojistkách podíleli v 

průměru sledovaného období rovněž 15 procenty. Přibližně 15% všech pojištěnců 

představovali pravidelně rovněž úředníci. K relativně vysokému podílu těchto profesí 

přispělo pravděpodobně několik faktorů. Relativně vysoký příjem jejích rodinám 

umožňoval hospodařit s úsporami, které činily tento druh pojištění dostupným. Kulturní 

kapitál, jenž byl předpokladem vykonávání těchto profesí, a který navíc tito aktéři dále při 

výkonu svého povolání kumulovali, jim umožňoval pochopit význam pojištění, jeho 

mechanismus a pojištění efektivně využívat ve svých strategiích. K vysokému podílu 

úředníků mezi klienty banky přispěla také investiční strategie banky Slavie. Pojišťovna 

poskytovala úředníkům úvěry, sloužící například ke splacení kauce na počátku jejich 

kariéry. Předpokladem jejich udělení bylo uzavření životní pojistky, kterou pak úředník 

udržoval v platnosti a navyšoval po celý zbytek své kariéry. 

Pojišťování na „velké životy“ začalo postupně, po polovině devadesátých let 19. 

století, nacházet klientelu i mimo milieu obchodníků, svobodných povolání a úředníků. 

Podíl řemeslníků a živnostníků se zvyšuje z 5,6% na počátku devadesátých let, na 9,79 % 

rok před počátkem světové války. Podíl podnikatelů na celkovém počtu pojistek byl méně 

stabilní. Je logické, že jejich poptávka uzavírat nové životní pojištění odrážela vývoj 

ekonomického cyklu. Od přelomu století do roku 1912, představovali desetinu všech 

pojistek, následně se jejich podíl snižuje. V roce 1913 činil pouze 6,43% a hranice deseti 

procent dosáhl opět jejich podíl až v průběhu posledních dvou let první světové války.
777

  

                                                 
777

 Ve správní radě zasedali mezi lety 1890-1918 tito aktéři, spojení se stavebnictvím - Josef Blecha, 
František Hněvkovský, Bohumil Staněk, Bohumil Holeček, Quido Bělský, Rudolf Pulkrábek a František 
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Tabulka 70: Sociální struktura exkluzivní klientely 1890-1918: počet nově předepsaných 

pojistek a provedených navýšení stávající částky na hodnotu vyšší, než 10 000 korun. 

Sociální status 
1890 
- 
1893 

1894 
- 
1900 

1901 
- 
1909 

1910 
- 
1912 

1913 

1890-1913 

Celkem 
 

Podíl 
profese 
na celku 

Vyšší třída 

Velkostatkáři 8 12 27 15 6 68 0,79% 

Velkoobchodníci 7 21 76 41 14 159 1,86% 

Statkáři 9 23 173 106 37 348 4,06% 
Podnikatelé 52 102 481 283 73 991 11,56% 

Vyšší třída celkem 76 158 757 445 130 1566 18,27% 

Střední třída 

Svobodná povolání 78 251 687 227 89 1332 15,54% 

Soukromníci 5 11 25 9 6 56 0,65% 
Majitelé realit 13 31 48 21 9 122 1,42% 

Inženýři 20 63 212 131 45 471 5,50% 

Obchodníci 80 145 565 343 98 1231 14,36% 

Další živnostníci a 
malopodnikatelé 

40 83 382 281 82 868 10,13% 

Rolníci 7 20 153 114 41 335 3,91% 

Úředníci 55 197 647 344 111 1354 15,80% 

Policisté a četníci 0 0 3 2 2 7 0,08% 

Vojáci 20 20 27 9 2 78 0,91% 

Kněží 3 12 35 35 8 93 1,09% 
Učitelé 20 38 214 83 24 379 4,42% 

Umělci 4 20 66 33 8 131 1,53% 

Dílovedoucí a dílenští mistři 0 2 7 4 3 16 0,19% 

Obchodní příručí 2 3 13 20 9 47 0,55% 

Kvalifikovaní dělníci 0 1 31 8 19 59 0,69% 
Střední třída celkem 347 897 3115 1664 556 6579 76,76% 

Nejasný, nevykrystalizovaný sociální status 

Neuvedeno 10 29 57 14 8 118 1,38% 

Nevykrystalizovaný 4 7 11 11 7 40 0,47% 

Vdovy a ženy v domácnosti 19 50 102 65 32 268 3,13% 

Nejasný, nevykrystalizovaný 
celkem 

33 86 170 90 47 426 4,97% 

Celkem 456 1141 4042 2199 733 8571 100,00% 

Prameny: Databáze profese.acdb, sestavená z PAČP, fond Slavie, Protokoly SRR, 1890-1918.  

 

Mezi odvětvími, v nichž byli tito podnikatelé aktivní, má zcela exkluzivní 

postavení na počátku 90. let stavební průmysl, v němž podniká 46% všech klientů - 

podnikatelů. Přestože se podíl stavitelů na celkovém počtu podnikatelů v následujících 

obdobích snižuje, zůstává vždy nejméně čtvrtinový. Analogicky, mezi kategorií „technici“, 

jejichž podíl na klientele pojistek na „velké životy“ se rovněž navýšil, jsou na počátku 

silně zastoupeni architekti. Toto spojení Slavie s klientelou, aktivní ve stavebním průmyslu 

                                                                                                                                                    
Mařík a tito rolníci a statkáři, popř. velkostatkáři: František Mareš, Stanislav Kubr, Josef Hucl, František 
Mašek, Josef Daneš, Jan Malkus, Josef Sochor (italikou odlišeni politikové agrární strany). 
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a v architektuře, se odráží po celé období i v obsazení její správní rady, kde zasedlo 

postupně od roku 1890 do konce monarchie osm stavitelů.  Po roce 1910 překročil jejich 

podíl na nových přihláškách a navýšení pojistek 10%.  Zároveň docházelo k posilování 

zastoupení venkova mezi klientelou. Mezi roky 1890 až 1909 se počet rolníků a statkářů, 

kteří uzavřeli vysokou životní pojistku, zdvojnásobil, což se rovněž odrazilo ve 

skutečnosti, že se posílila reprezentace jejich zájmů ve správní radě.  

Tabulka 71: Sociální struktura exkluzivní klientely 1914-1918: počet nově předepsaných pojistek a 

provedených navýšení stávající částky na hodnotu vyšší, než 10 000 korun. 

Sociální status 
1914 
- 
1916 

1917 
- 
1918 

1914-1918 

Celkem Podíl na celku 

Vyšší třída 

Velkostatkáři 5 13 18 1,02% 

Velkoobchodníci 10 33 43 2,45% 

Statkáři 18 42 60 3,41% 

Podnikatelé 54 126 180 10,24% 

Vyšší třída celkem 87 214 301 17,12% 

Střední třída 

Svobodná povolání 106 84 190 10,81% 

Soukromníci 6 1 7 0,40% 

Majitelé realit 8 13 21 1,19% 

Inženýři 51 46 97 5,52% 

Obchodníci 100 184 284 16,15% 

Další živnostníci a malopodnikatelé 75 123 198 11,26% 

Rolníci 27 51 78 4,44% 

Úředníci 123 175 298 16,95% 

Policisté a četníci 0 2 2 0,11% 

Vojáci 2 2 4 0,23% 

Kněží 15 1 16 0,91% 

Učitelé 45 36 81 4,61% 

Umělci 10 5 15 0,85% 

Dílovedoucí a dílenští mistři 0 4 4 0,23% 

Obchodní příručí 1 0 1 0,06% 

Kvalifikovaní dělníci 4 13 17 0,97% 

Střední třída celkem 573 740 1313 74,69% 

Nejasný, nevykrystalizovaný sociální status 

Neuvedeno 6 9 15 0,85% 

Nevykrystalizovaný 5 12 17 0,97% 

Vdovy a ženy v domácnosti 26 86 112 6,37% 

Nejasný, nevykrystalizovaný celkem 37 107 144 8,19% 

Celkem 697 1061 1758 100,00% 

Prameny:  Databáze profese.acdb, sestavená z PAČP, fond Slavie, Protokoly SRR, 1890-1918. 

 

Na druhou stranu jsou některé profesní skupiny zastoupeny slabě. To se týká 

především profesí, které klienta zařazovaly do střední a spodní vrstvy střední třídy. Někteří 

z těchto klientů, například učitelé, měli dostatečný kulturní kapitál, aby začali pojištění 
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důvěřovat. Pojišťovali se nicméně na menší částky, nikoliv na „velké životy“, neboť jejich 

příjmy neumožňovaly splácení vysoké pojistného. Mezi klienty nenalezneme příslušníky 

třídy nižší, ale některé profesní skupiny vyšší třídy, které by podle tezí Dějin pojišťovnictví 

mezi klientelou „velkých pojistek“ měly být silněji zastoupené.
778

 Ukazuje se, že skupiny,  

například šlechtičtí velkostatkáři, relativně málo angažované i v procesu zakládání Slavie, 

nepatřily následně ani k její klientele. Tito klienti se s velkou pravděpodobností pojišťovali 

jinde, u velkých akciových pojišťoven, neboť i příslušnost k peněžnímu ústavu odrážela 

objem ekonomického a kulturního kapitálu aktéra, jeho sociální status. 

Podobně jako aristokracie, byly mezi klienty Slavie zastoupeny slabě i šlechta, 

armáda a kněží. Nositelem šlechtického titulu bylo mezi klienty za celých sledovaných 28 

let pouze 74 pojištěných. Z toho velká část spadala na nobilitanty. Počet příslušníků 

vysoké církevní hierarchie, kteří se pojistili na vysokou pojistnou sumu u Slavie, byl 

rovněž nízký. Na počátku 90. let byla mezi klientelou zastoupena pěti procenty i kategorie 

důstojníků. Jejich počet se ale v dalších letech snižuje, lze se domnívat, že následkem 

nárůstu národnostních tenzí.
779

 

Pojistky, uzavřené na „velké životy“, proces rozšiřování životního pojištění 

odrážejí specifickým způsobem. Nevypovídají pouze o rostoucí důvěře v životní 

pojišťování, ale především o vzrůstající potřebě mezi již „přesvědčenými“ klienty, jejichž 

životní úroveň se zlepšuje, po obzvláště vysoké míře jistoty. Svědčí o tom rostoucí podíl 

provedených navýšení pojistné částky stávajících pojistek, které představovaly na konci 

prvního desetiletí 20. století přes 40% všech žádostí o uzavření či navýšení pojistky na 

vysokou pojistnou částku, o nichž ředitelství Slavie jednalo. 

Analýza sociální struktury klientely pojištění „velkých životů“ tedy upravuje teze, 

prezentované v Dějinách pojišťovnictví, v několika aspektech. Většinu z pojistníků Slavie 

(a velmi pravděpodobně také dalších českých pojišťoven), kteří uzavřeli pojištění na velké 

životy, totiž tvoří příslušníci střední třídy, především její horní vrstvy. Ukazuje se, že ani 

mezi „velkými životy“ nehrála hlavní roli aristokracie a nejbohatší měšťanstvo. Jádro 

klientely tvořili příslušníci svobodných povolání, úředníci a obchodníci.  Jednalo se 

především o aktéry, Šíření životního pojišťování s sebou následně přineslo i postupné 

rozšiřování klientely, která tento produkt vyhledávala. 

Zámožnějším klientům Slavie sloužilo pojištění „velkých životů“. Nárůst počtu 

uzavřených vysokých pojistek svědčí o jejich rostoucí životní úrovni a s ní ruku v ruce 

                                                 
778

 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 143., Tamtéž, s. 192. 
779

 Mezi důstojníky byli na počátku 90. let často zastoupeni vojáci ze Štýrského Hradce. 
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přicházející zvýšené poptávce po pocitu jistoty. V devadesátých letech představovaly 

pojistky na „velké životy“ pouhá tři procenta všech uzavřených pojistek, mezi rokem 1910 

a počátkem války se již jejich podíl blíží šesti procentům. Jejich podíl na zisku je těžké 

odhadnout.
780

 Je patrné, že v rámci životního pojišťování Slavie představovaly „velké 

životy“ pouze velice úzkou vrstvu nejzámožnější a nejvíce pojištěné klientely, zatímco 

jádro životního kmene Slavie sestávalo z klientů s nižším sociálním statusem. Pokud by 

typického klienta „velkých životů“ představoval příslušník přechodové skupiny mezi vyšší 

a střední třídou, pak je velmi pravděpodobné, že pojistky v běžné výši uzavírali především 

klienti ze střední a spodní vrstvy střední třídy. Sociální zakotvení Slavie spočívalo ve 

střední třídě, na niž se banka orientovala svou podnikatelskou strategií, založenou na 

principech, které oslovovaly nejefektivněji právě ji: na spolčování a na nacionálně 

definované vzájemnosti.  

1.1.5.4.3 Genderová struktura 

 

Genderová struktura klientely poukazuje na to, že životní pojištění žen mělo 

v rámci rodinných strategií střední třídy až do počátku první světové války 

komplementární roli. Pojišťován byl spíše život mužů, kteří hráli roli živitelů rodiny. 

V posledních letech válečného konfliktu však dochází k historické změně. Ženy 

představují přes deset procent nových klientů Slavie, přičemž je daleko větší množství 

z nich identifikováno vlastní profesí a nikoliv, jak bylo obvyklé v předchozích obdobích, 

profesí otce či manžela. Na ženy, namísto na frontu odvedených mužů, totiž nyní připadla 

povinnost, zajišťovat výdělečnou činností obživu rodiny. 

1.1.5.4.4 Regionální struktura klientely 

 

Rozšiřování poptávky po životním pojištění mělo i svou prostorovou dimenzi. 

Tento proces, který ve všech regionech monarchie neprobíhal současně, znamenal totiž i 

šíření pojišťování z regionálních center, kde byly mentality nejvíce vystaveny dopadu 

modernizace a kde byla životní úroveň nejvyšší, do menších měst a nakonec na venkov. 

 

                                                 
780

 Komplikací je především fakt, že se jedná o nově uzavřené pojistky, nikoliv o strukturu celého pojistného 
kmene. Na jejich relativně malý podíl na vytvářeném zisku ukazuje nejen jejich nízký podíl na celkovém 
počtu nových klientů, ale také skutečnost, že drtivá většina těchto pojistek na „velké životy“ byla 
uzavřena na částku mezi 10-20 tisíci korun (držela se tedy na hranici běžných pojistek a „velkých 
životů“), což představovalo trojnásobek až šestinásobek průměrné výše pojistné částky. 
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1.1.5.4.4.1 Země 

Na počátku 90. let hraje mezi jednotlivými regiony, kde Slavia podnikala, vedle 

Čech významnou roli vzhledem k početné české menšině ve městě také Vídeň s Dolním 

Rakouskem na straně jedné, Kraňsko (respektive slovinská klientela obecně) a Chorvatsko 

na straně druhé. Všechny tyto regiony jsou mezi klientelou zastoupeny silněji než Morava. 

V roce 1913 je již situace jiná. O něco se zvýšil podíl Čech, kde bylo předepsáno celých 

64% všech pojistek. Zároveň si vydobyla Slavia lepší pozici na Moravě. Obchodní expanze 

do anektované Bosny rovněž přinesla úspěch, přičemž zákazníci Slavie se v tomto území 

rekrutovali z řad místních obchodníků, ale také z úředníků státní správy. 

Tabulka 72: Pojistky nad 10 000 korun dle generálních zastupitelství a zemí. 

Země 
1890 

- 
1893 

1894 
- 

1900 

1901 
- 

1909 

1910 
- 

1912 
1913 

1890 
- 

1913 

Podíl  
(v %) 

České země 

Čechy 225 477 2590 1407 457 5156 60,82 

Morava 24 127 593 229 80 1053 12,42 

Slezsko 2 4 45 19 6 76 0,90 

Celkem 251 608 3228 1655 543 6285 74,13 

Generální zastupitelství ve Vídni 

Dolní Rakousy 41 48 77 106 14 286 3,37 

Tyroly 14 4 2 0 0 20 0,24 

Další 1 2 3 0 1 7 0,08 

Celkem 56 54 82 106 15 313 3,69 

Generální zastupitelství v Lublani 

Štýrsko 18 30 86 32 12 178 2,10 

Kraňsko 34 83 172 59 18 366 4,32 

Korutany 1 3 12 1 1 18 0,21 

Přímoří s 
Terstem 

11 13 77 30 13 144 1,69 

Dalmácie 3 15 34 12 0 64 0,75 

Celkem 67 144 381 134 44 770 9,08 

Generální zastupitelství v Záhřebu 

Chorvatsko 27 49 35 11 8 130 1,53 

Další 

Bosna 3 11 11 125 53 203 2,39 

Rusko 2 2 6 5 2 17 0,20 

Srbsko 2 1 9 6 0 18 0,21 

Německo 3 0 3 2 0 8 0,09 

Další 7 7 22 19 1 56 0,66 

Neuvedeno 25 243 246 118 46 678 8,00 

Celkem 443 1119 4023 2181 712 8478 100 

Prameny: Databáze profese.acdb, sestavená z PAČP, fond Slavie, zápisy SRR, 1890-1918. 

Již z předcházejících údajů je patrné, že mezi územími, kde banka Slavia podnikala, 

mělo rozšiřování pojišťování největší dynamiku v českých zemích, jejichž podíl na 

pojistném kmeni se tím dále zvyšoval. 
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Klientela z českých zemí měla mezi lety 1890-1914 na počtu uzavřených pojistek 

na „velké životy“ asi tříčtvrtinový podíl. Z více než 10 300 pojistek na „velké životy“, 

předepsaných mezi lety 1890-1918, z českých zemí nepocházela přibližně pětina 

uzavřených pojistných smluv. Na počátku devadesátých let předepsalo generální 

zastupitelství v Lublani více pojistek na velké životy (61), než zastoupení banky v Brně 

(26). Po přelomu století se ale počet pojistek, které pojišťovna na Moravě a ve Slezsku 

předepsala, proti 90. letům zvyšuje téměř pětinásobně, zatímco například v Kraňsku se 

počet předepsaných pojistek zdvojnásobil a v prostoru celého lublaňského generálního 

zastupitelství rostl ještě pomaleji. 

Jádro klientely Slavie leželo v českých zemích (v Čechách), odkud pocházely tři 

čtvrtiny klientů, kteří uzavřeli pojistky na „velké životy“. Důvodem je modernizace 

mentality zdejšího obyvatelstva a jeho rostoucí životní úroveň. Pokud platil stejný poměr i 

pro pojistky o nižší hodnotě, představovala česká střední třída jádro klientely banky Slavie. 

1.1.5.4.4.2 Města 

Na regionální struktuře „velkých životů“ se, vzhledem k jejich vysokému podílu na 

pojistném kmeni, jasně odráží rozvoj životního pojišťování v českých zemích. 

Z následující tabulky (č. 16) jsou patrné tři fáze, kterými prošla geografická 

struktura pojistek „velkých životů“. Na počátku devadesátých let byly mezi domicily 

klientů nejsilněji zastoupeny zemské metropole (Praha, Vídeň, Záhřeb, Lublaň, Innsbruck, 

Štýrský Hradec, Terst). Jednalo se o města, kde životní úroveň a kontakt s modernitou činil 

životní pojišťování dostupnou a důvěryhodnou volbou. Po polovině 90. let 19. století se 

přesunuje výrazněji těžiště do českých zemí, především centra neslovanských oblastí - s 

výjimkou Vídně
781

 - ztrácejí na významu. Markantní je propad počtu klientů ze Štýrského 

Hradce a Innsbrucku. Hlavním trendem je ale růst podílu českých zemí obecně. Roste 

počet klientů z rozvíjejících se předměstí Prahy (Vinohrady, Žižkov, Smíchov atd.). Podíl 

klientů, pocházejících z prostoru pozdější Velké Prahy, se pohybuje mezi 20-30% všech 

pojistek, přičemž v rámci tohoto podílu se zvyšuje právě podíl jejích předměstí. Hlavním 

zdrojem růstu jsou však regionální centra (okresní města). To svědčí o tom, že životní 

pojišťování nebyla strategií již jen obyvatelstva nejvíce modernizovaných, velkých měst, 

ale rozšiřuje se do regionálních center, malých měst a také na venkov (venkovské obce 

představují velkou část položky další). Mezi lety 1901-09 se pojistili na velké životy 

klienti, žijící celkem v 1059 lokalitách. Svědčí to o modernizaci mentality české střední 
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 Zde se ovšem Slavia mohla obrátit na rozsáhlou klientelu, pocházející z českých zemí. 
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třídy ve vztahu ke zdrojům jistoty, která silně pokročila v druhé polovině 90. let 19. století 

a zakončila se vlivem hospodářské krize v letech 1900-1903. Po roce 1910 se na počtu 

předepsaných pojistek odráží otevření generálního zastupitelství v Sarajevu přítomností 

čtyř bosenských měst. Jenom v Sarajevu uzavřelo životní pojištění na „velký život“ roku 

1913 patnáct klientů. Válka následně přinesla redukci počtu lokalit, ležících mimo české 

země. 

Tabulka 73: Regionální struktura klientely nejvyšších pojistek (nad 10 000 korun) a vývoj poptávky. 

1890-93 1894-00 1901-09 1910-12 1913 1914-16 1917-18 

Praha 73 Praha 137 Praha 595 Praha 274 Praha 78 Praha 81 Praha 141 

Vídeň 37 Vídeň 44 Vinohrady 219 Vinohrady 120 Vinohrady 51 Vinohrady 38 Vinohrady 79 

Záhřeb 19 Lublaň 42 Lublaň 96 Vídeň 104 Plzeň 29 Vídeň 30 Vídeň 36 

Lublaň 18 Vinohrady 35 Smíchov 95 Plzeň 56 Karlín 18 Sarajevo 24 Smíchov 31 

Innsbruck 10 Záhřeb 22 Brno 84 Smíchov 54 Smíchov 18 Plzeň 18 Budějovice 29 

Budějovice 9 Budějovice 15 Olomouc 73 Sarajevo 48 Žižkov 17 Smíchov 17 Vršovice 26 

Štýrský 
Hradec 

8 Brno 15 Plzeň 68 Žižkov 48 Sarajevo 15 Brno 16 Plzeň 19 

Olomouc 8 
Štýrský 
Hradec 

14 Vídeň 61 Olomouc 35 Vídeň 14 Olomouc 15 Karlín 17 

Vinohrady 7 Smíchov 12 Žižkov 58 Lublaň 33 Olomouc 12 Žižkov 12 Kutná Hora 17 

Holice 5 Olomouc 12 Karlín 52 Brno 30 Mostar 11 Lublaň 10 Olomouc 17 

Karlín 5 Žižkov 11 Terst 43 Pardubice 25 Brno 7 Písek 8 
Jindřichův 

Hradec 
15 

Terst 5 Pardubice 9 Kroměříž 40 Karlín 22 Vysočany 6 Vršovice 8 Žižkov 14 

Vysoké Mýto 4 Kroměříž 8 
Moravská 
Ostrava 

34 Písek 20 Lublaň 6 
Hradec 
Králové 

8 
Mladá 

Boleslav 
14 

Smíchov 4 Karlín 8 Písek 34 
Hradec 
Králové 

19 Brčko 6 Terst 8 Brno 13 

Žižkov 4 Tábor 8 Tábor 29 Nusle 18 Tuzla 6 Budějovice 7 Písek 12 

Tábor 3 Turnov 7 Kutná Hora 29 Mostar 17 Prostějov 5 Karlín 7 Sarajevo 11 

Pula 3 Přerov 7 Budějovice 25 Vršovice 16 Kolín 5 Prostějov 6 Nusle 11 

Novo Mesto 3 
Hradec 
Králové 

6 
Mladá 

Boleslav 
24 Kroměříž 16 Budějovice 5 

Moravská 
Ostrava 

6 Strakonice 9 

Litomyšl 3 Kolín 6 Pardubice 24 Bubeneč 16 Vršovice 4 Mělník 6 Vodňany 8 

Postojna 2 Celje 6 
Uherské 
Hradiště 

24 Liberec 14 
Český 
Brod 

4 Libochovice 5 Pardubice 8 

Bubeneč 2 Terst 5 
Hradec 
Králové 

21 Tuzla 13 Písek 4 
Mladá 

Boleslav 
5 Kroměříž 7 

Veselí nad 
Lužnicí 

2 Mělník 5 Louny 20 
Mladá 

Boleslav 
13 Místek 4 Split 5 Sedlec 7 

Choceň 2 Hořice 5 Kolín 19 Turnov 11 Cerekvice 3 Mostar 5 Liberec 7 

Plaňany 2 Chrudim 4 Maribor 19 
Moravská 
Ostrava 11 Náchod 3 Banjaluka 4 

Hradec 
Králové 7 

Chrudim 2 Plzeň 4 Chrudim 19 Terst 11 Dejvice 3 Michle 4 Lublaň 7 

Další 188 další 469 další 2091 další 1126 další 375 další 362 Další 552 

Celkem 428 celkem 916 celkem 3869 celkem 2170 celkem 709 celkem 715 celkem 1114 

Prameny: Databáze profese.acdb, sestavená z PAČP, fond Slavie, zápisy SRR, 1890-1918. 

Slavia nalezla většinu klientely pojištění „velkých životů“ v českých zemích, 

konkrétně velmi silné postavení měla, jak se ukazuje, v Praze, přesněji řečeno v pražské 
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aglomeraci, která měla mezi ostatními oblastmi exklusivní pozici; bylo v ní upsáno přes 

čtvrtinu všech pojistek na velké životy.
782

 

Tabulka 74: Podíl Prahy a její aglomerace na pojistkách na „velké životy“. 

 1890-93 1894-00 1901-09 1910-12 1913 1914-16 1917-18 

Celkem klientů 428 916 3869 2170 709 715 1114 

Počet lokalit 195 381 1059 726 239 305 409 

Počet klientů 
v pražské 

aglomeraci 
99 213 1084 583 204 174 330 

Podíl Prahy na 
celku 

23,13% 23,25% 27,82% 26,87% 28,77% 24,34% 29,62% 

Prameny: Databáze profese.acdb, sestavená z PAČP, fond Slavie, zápisy SRR, 1890-1918. 

1.1.5.4.4.3 Role pojištění v sociálních strategiích měšťanstva 

Tato podkapitola si klade za cíl ukázat, jakou roli hrála jistota, již pojištění 

slibovalo, v sociálních strategiích různých profesních skupin. Z provedené analýzy věku 

skupin advokátů, lékařů, obchodníků a rolníků, pojištěných mezi lety 1901 až 1909 

vyplývá v první řadě, že věk, v němž jednotliví aktéři uzavírali životní pojistku, se v 

případě jednotlivých profesních skupin lišil. 

Tabulka 75: Věk, ve kterém uzavřeli klienti pojistku podle profesí (na základě dat pro léta 1901-1909). 

Věk Advokáti Lékaři 
Rolníci a 
statkáři 

Obchodníci 

0-25 9 7 26 75 

26-30 29 62 81 180 

31-35 58 115 84 152 

36-40 48 107 54 110 

41-45 41 38 42 62 

46+ 19 7 32 55 

Celkem 204 336 319 634 

Prameny:  Databáze profese.acdb, sestavená z PAČP, fond Slavie, zápisy SRR, 1890-1918. 

 

Domnívám se, že dobu uzavření životního pojištění lze ve všech případech spojit 

s momentem, kdy aktéři dosahují zajištěného společenského postavení. Tuto hypotézu by 

podporovala skutečnost, že zatímco obchodníci a rolníci uzavírají životní pojištění 

nejčastěji mezi svým 25. až 35. rokem, tedy v době kdy (předpokládejme) přebírají 

rodinnou firmu či po sňatku statek, příslušníci svobodných povolání se pojišťují s fázovým 

zpožděním – mezi svým 30. až 40. rokem, což je možné vysvětlit dobou, potřebnou 

k získání symbolického kapitálu (dosažení akademického gradu) ze strany jedné, a časem, 
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 Podíl pražské aglomerace získán sečtením počtu pojistek klientů z Prahy a z jejích předměstí, která se 
později (roku 1922) stala součástí Velké Prahy. Údaje získány součtem hodnot pro Prahu, Vinohrady, 
Vršovice, Smíchov, Nusle, Žižkov, Karlín, Vysočany, Dejvice, Libeň, Košíře a Bubeneč. 
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potřebným k akumulaci kapitálu ekonomického, nutného k otevření vlastní praxe, ze strany 

druhé. 

1.1.5.5 Zisk, rozdělení zisku 

Po polovině 80. let 19. století se stala z vyplácených dividend, v kontextu 

rostoucího konkurenčního boje na předlitavském trhu, opět metoda obchodní propagace 

produktů banky Slavie. Její obnovené vyplácení odráželo rostoucí docílený zisk 

v jednotlivých letech i předpoklad managementu Slavie, že v době, kdy se očividně začíná 

probouzet poptávka po životním pojištění, splní zavedení dividendy na rozdíl od počátku 

sedmdesátých let svůj účel. Dividenda byla od roku 1886 vyplácena nepřetržitě až do 

počátku světové války. Výjimkou byl pouze rok 1908 a 1909, kdy od výplaty bylo 

ustoupeno v souvislosti se změnou metody vyplácení dividendy. O této změně se navíc na 

valné hromadě rozhořela rozsáhlá diskuze, která svědčí o významu, které vypláceným 

slevám na pojistném přikládali jak manažeři, tak klienti banky. 

Rozdělování zisku výplatou dividendy mezi pojištěnce, kteří uzavřeli životní 

pojistku, zaznamenalo ve sledovaném období podstatné změny. Podle stanov 1886 byl 

nárok na výplatu dividendy podmíněn minimálně pětiletým členstvím v pojišťovně. Část 

zisku, po stržení správních vydání, byla předána ve formě tantiém správní radě, určený 

podíl na zisku byl odveden fondům zaručovacímu (20%) a penzijnímu (5%); zbylá suma 

připadla fondu dividendovému. Z fondu byla po uplynutí 5 let mezi pojištěnce rozdílena 

dividenda, vyměřená podle relativní výše přirážky k pojistnému, kterou by pojištěnec byl 

v případě ztráty nucen doplácet. Další omezení, které bylo v praxi užíváno, tedy že výplata 

dividendy byla omezena na pouze na životního pojištění, vylučovalo z nároku na 

dividendu držitele pojistek na malou pojistnou částku: klienti tontin, kteří neuzavřeli 

protipojištění, a držitelé pojistek na malé kapitály na výplatu dividendy nárok neměli.
783

 

Výplata dividend ze zisku konkrétního účetního roku probíhala po 5 letech, přičemž 

případně vyvstalé mimořádné doplatky pojistného během tohoto období měly být z této 

částky strženy. Pojištěnec měl rovněž možnost rozhodnout o formě dividendy, která mohla 

mít formu slevy na pojistném, nebo být (výjimečně) vyplacena v hotovosti. Pro další vývoj 

bylo důležité pravidlo, zakotvené ve stanovách, podle nějž neměla být vyplácena 

dividenda, pokud by docílený zisk neumožňoval její výplatu ve výši alespoň 10% 

pojistného.  

                                                 
783

 Výjimkou je rok 1904, kdy bylo rozhodnuto o výplatě dividendy i pojištěncům na malé kapitály. K tomuto 
rozhodnutí bylo v květnu 1905 přistoupeno s odkazem na sociální situaci členů a na příznivější škodový 
průběh v oboru. 
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Graf 15: Vykázaný zisk ze životního pojišťování (v přepočtu na koruny). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Z přecházejícího grafu je patrné, že životní podnikání Slavie bylo i v tomto období 

ziskové a kopírovalo vývoj hospodářského cyklu. Oživení let 1894-95a následující 

bouřlivá konjunktura přinesly nárůst docilovaného zisku, který roku 1897 dosáhl 175 tisíc 

K. Následně začal dosahovaný zisk vlivem ztrát na kursech cenných papírů klesat, přičemž 

tento pokles dosáhl svého dna v roce 1900. Během krize 1900-1903 i následující 

mimořádné konjunktury, v souvislosti s nárůstem počtu klientů a tedy i přijatého 

pojistného došlo také k nárůstu zisků, který pokračoval až do roku 1905, kdy Slavia 

vykázala téměř třísettisícový zisk. I v dalších letech vykazovala Slavia zisk nad 200 tisíc 

korun, s výjimkou let 1906, 1908 a 1911, kdy musela ze zisku strhnout vysokou knihovní 

ztrátu na kursu cenných papírů. Poté, co Slavia diverzifikovala uložení svých technických 

rezerv (především poskytováním hypotečních půjček), a po změně způsobu vykazování 

knihovních ztrát
784

, začala počínaje rokem 1912 vykazovat vysoký, více než půlmilionový 

zisk. Ve srovnání s dalšími pojistnými odvětvími představovalo životní pojišťování 

přibližně od přelomu století nejvýnosnější obchod, jehož význam se ještě zvýšil po nárůstu 

docilovaných zisků v roce 1912. Údaje pro období světové války jsou zkreslené – 

především v letech 1916 a 1917 vysokou inflací. V roce 1918 následkem propadu kurzů 

cenných papírů klesl vykázaný zisk téměř k nule. 

Mezi lety 1886 až 1907 byla klientům každoročně vyplácena desetiprocentní 

dividenda ve formě slevy na pojistném, přičemž se při této praxi vynořil pro management 

zásadní problém. Po roce 1901 výsledek ročního hospodaření vždy nižší, než aby 

opravňoval podle stanov k výplatě desetiprocentní dividendy. Suma se totiž s růstem počtu 

klientů navyšovala rychleji, než docilovaný zisk. Přesto management až do roku 1907 

                                                 
784

 Jednalo se o výsledek jednání mezi pojišťovnami a ministerstvem vnitra. Viz kapitola, věnovaná 
investicím. 
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každoročně rozhoduje: „Výsledek výročního hospodaření za rok 1900 nestačí sice k výplatě 

úplné 10% stanovní dividendy, přece však navrhujeme vzhledem k nastřádanému fondu 

dividendovému, aby povolena byla členům v letech 1869 až včetně 1900 pojištěným jako 

v letech minulých také letos výplata obvyklé 10% dividendy.“
785

 Důvodem byla propagace 

pojistných produktů Slavie, účinná v konkurenčním boji s pojišťovnami akciovými. 

Nicméně, vzhledem k tomu, že banka nedocilovala potřebné výše zisku po delší dobu, byl 

fond na konci prvního desetiletí již vyčerpaný do té míry, že neumožňoval v této strategii 

dále pokračovat. 

Tabulka 76: Podíl vyplacené dividendy na výši dividendového fondu do počátku první světové války. 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1912. 

Muselo dojít k změně stanov, v nichž byl zakotven jiný princip rozdělování zisku. 

Tyto stanovy, obsahující celý balíček změn, mj. zásadně měnící práva a povinnosti členů 

vůči pojišťovně, byly předloženy ke schválení mimořádné valné hromadě. Valná hromada 

je však nepřijala. Hlavní roli přitom sehráli pojistníci Slavie, spojení s agrární stranou, 

která se snažila – úspěšně – prosadit své zástupce do managementu pojišťovny.
786

  Až poté 

členové managementu, spojení s mladočeskou a s agrární stranou, vyjednali nové znění 

stanov, které byly schváleny roku 1909, došlo ke změně distribuce zisku. Podle nového 

modelu výplaty dividend měla být napříště každoročně mezi klienty rozdělována 1/5 

dividendového fondu, přičemž klíčem k rozdělení těchto prostředků mezi klienty se stal 

poměr, v kterém odváděli režijní příspěvky. Kurzovní ztráty byly dle nových stanov 

odepisovány v první řadě z dividendového fondu, v případě jeho vyčerpání ze záručního 

fondu. Pro klienty to znamenalo v praxi snížení slevy na pojistném. Svou nespokojenost 

nad tím vyjádřilo na valné hromadě několik klientů. „Hlučným souhlasem“ podpořil sál 

vyjádření ředitele obchodní školy Maděry: „Já chci přinésti i z řad členstva přání, 
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 Výroční zpráva banky Slavie za rok 1904, Praha 1905, s. 15. 
786

 Bodem sporu ovšem nebyla výše dividendy, ale otázka výše cenzu, opravňujícího k aktivnímu a pasivnímu 
volebnímu právu na valné hromadě pojišťovny. K detailnější analýze vyjednávání na valné hromadě 
srovnej kapitolu Management. 

Dividenda/Výše fondu 

1898 23,86% 1906 75,01% 

1899 29,26% 1907 54,45% 

1900 42,61% 1908 nevyplacena 

1901 49,50% 1909 nevyplacena 

1902 36,68% 1910 18,37% 

1903 50,20% 1911 19,39% 

1904 53,54% 1912 19,92% 

1905 50,15%  
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abychom i my členové hleděli radostně do předu tak, aby dividenda, která poslední léta 

vypadla nízko, byla lepší. Když máte takový užitek, pamatujte také na nás a doufám proto, 

že těch 10% dostaneme.“ Další klient zdůraznil, že mu měla pojistka vynášet 3%, podle 

nových pravidel výplaty dividendy mu však nese pouze půldruhého procenta a připojil se 

k Maděrově požadavku.
787

 Rozdílení zisku mezi členy se dočkalo do konce sledovaného 

období ještě jedné podstatné revize. Podle stanov z roku 1915 se kurzovní ztráty nadále 

nepromítaly do výše dividend, protože se v první řadě po vyčerpání fondu pro kurzovní 

ztráty odepisovaly z rezervního fondu banky. Rozhodnutí přenést náklady na sanaci 

kurzovních ztrát z pojištěnců na banku znamenalo pro klientelu životního pojišťování 

znatelný benefit.
788

Výsledkem těchto změn, které představovaly modernější metodu 

vyplácení dividendy, bylo opětné nakumulování rezerv v dividendovém fondu. 

Graf 16: Výše vyplacené dividendy banky Slavie 1900-1918. 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1900-1918. 
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 PAČP, fond „Slavia“, SP-VH, 1913, nepag. 
788

 § 26 stanov. Srv. PAČP, fond „Slavia“, Stenografické protokoly z valné hromady, 1915, nepag. 
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1.1.6 Závěr 

„Já jsem si teprve v tu chvíli uvědomil, jak otec skoro všechny peníze, co mu zbyly, ukládal do 

pojistek, že jednou, až budou staří, až bude s matkou v penzi, dostanou čtvrt miliónu a pak si 

budou žít.“ 

Bohumil Hrabal: Krasosmutnění789 

 

Rozdíl mezi tradiční mentalitou a mentalitou moderní spočíval i v postoji k jistotě, 

přesněji k jejím zdrojům. To se odráží i v přístupu tradičně myslících a jednajících aktérů k 

životnímu pojišťování. Pro tradiční mentalitu spočíval zdroj jistoty jinde, v tezauraci peněz 

a na pojištění se dívala s nedůvěrou, jako na podezřelou a zbytečnou inovaci, „novotu“.   

Postupná modernizace mentality obyvatel českých zemí v druhé polovině 

devatenáctého století přinesla i změnu postoje k životnímu pojištění. Tradiční mentalita 

byla vytlačována postupujícími modernizačními změnami. Místo fatalistického přístupu 

k riziku nastoupila jeho aktivní prevence a eliminace jeho následků a strach z hladu bych 

nahrazen v sociální imaginaci části české společnosti strachem ze sociálního sestupu. 

Místo tezaurace peněz, která symbolizovala jistotu ve světě tradiční mentality, nastoupilo 

ukládání peněz do ústavů lidového peněžnictví, bank i jejich investice do cenných papírů.  

Příslušníci střední třídy se přitom snažili uložení svých úspor co nejvíce diverzifikovat.
790

  

S postupující modernizací jejich mentality se připojily k dosud využívaným metodám 

spoření a investice úspor i životní pojistky. Jednou z institucí, které nahradily tezaurované 

peníze jako zdroj životní jistoty, se tak stala i pojišťovna. Využití pojištění k zajištění 

životní jistoty se stalo běžnou součástí rodinných strategií české střední třídy a její 

každodennosti.  

Nejvhodnější metodou spoření pomocí životního pojištění bylo přitom tzv. pojištění 

smíšené, zahrnující jak výplatu pojistného plnění v případě dožití se stanoveného věku, tak 

i v případě předčasného úmrtí. V průběhu devadesátých let 19. století začalo být nejčastěji 

využívaným druhem životního pojištění. Životní pojištění se stalo, vzhledem ke své 

úsporné funkci, pro klienty také investicí. Jeho přijetí českou společností je i odrazem 

                                                 
789

 Bohumil HRABAL, Krasosmutnění, Praha 2002, s. 166-167. 
790

 Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ, Bankéř a finančník. Příklad Karla Engliše, In: Lukáš FASORA – J. HANUŠ – 
Jiří MALÍŘ – L. VYKOUPIL, Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 129-145.; Eduard 
KUBŮ, Sociální vzestup a vytváření ekonomicko sociálních sítí: rodiny a příbuzenské vztahy 
prvorepublikových finančních manažerů Bohdana Bečky a Augustina Nováka, In: Eduard KUBŮ – Jiří 
ŠOUŠA (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 532-573.; 
Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Arisierungsgewinnler. Die Role der deutschen Banken bei 
der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945), 
Wiesbaden 2011. 
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přijetí a rozšiřování se „ducha kapitalismu“. Jeden z klientů banky Slavie, obchodník Ort 

ze severočeských Koštic, vyjádřil svůj přístup k pojištění na valné hromadě pojišťovny v 

roce takto: „Když jsem uzavíral pojistku, od agenta bylo mi řečeno: ‚V první řadě máte 

povinnost k tomu českému ústavu, velkému ústavu, který Vám skýtá velkou záruku a 

zadruhé, dovolte, je to přece Slavie, to těch 10% budete vždy bráti.‘ […] Já stále trvám na 

tom, že když se pojistím na život, jsem kapitalista, který si ukládá peníze a který chce, aby 

mu nesly tolik a tolik úroku“.
791

   

Průběh tohoto procesu je patrný z podnikání banky Slavie. V době, kdy byla Slavie 

založena, využívala klientela spíše tontiny, které se obracely na klienty ze spodní vrstvy 

střední třídy. Tontiny měly blíže k hazardní hře, než ke skutečnému pojištění - nenabízely 

jistotu co do výše pojistného plnění, a dokonce ani jistotu vyplacení pojistné částky. 

Naopak bez zájmu sledovala klientela všechny druhy „plnohodnotného“ životního 

pojištění. Neuspěly ani další pojistné produkty, které Slavie nabízela od sedmdesátých do 

počátku devadesátých let – tzv. lidové pojištění a pojištění pensijní.  

Do tontin plynuly úspory klientů Slavie až do burzovního krachu v roce 1873. 

V průběhu následující krize poptávka po tontinách v podstatě vymizela a mnoho klientů 

přestalo platit pojistné. Od osmdesátých let devatenáctého století se však začal objevovat 

zájem o „plnohodnotné“ životní pojistky. Skutečnou dynamiku nabralo životní 

pojišťování, jehož klientelu představovala v případě Slavie střední třída, až krátce před 

přelomem století. Rozhodující událostí, jež završila proces rozšiřování životního pojištění, 

byla krize let 1900-1903, která v lidech vzbudila silnější potřebu jistoty, kterou v té době 

již nic nebránilo hledat v životním pojištění. 

Hospodářská krize, následující po roce 1873 a krize let 1900-1903 měly tak zcela 

odlišné dopady. Zatímco první z nich poptávku po produktech Slavie omezila, druhá 

vyvolala její razantní nárůst, který pokračoval až do počátku světové války. Slavia se díky 

tomuto růstu (a také proto, že se nepřipojila ke kartelové smlouvě, omezující výhody 

novým klientům) stala se sedmdesáti tisíci životními pojistkami v hodnotě 225 milionů 

K v roce 1913 jednou z největších předlitavských životních pojišťoven.
792
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 PAČP, fond „Slavia“, k. 132, sl. 9, Protokol valné hromady banky Slavie za rok 1913, nepag. 
792

 V roce 1913 měla Slavia ze všech vzájemných pojišťoven největší předlitavský pojistný kmen. Na větší 
celkovou pojistnou částku se v Předlitavsku pojistili pouze klienti dvou akciových pojišťoven. I při pohledu 
na celé pojistné kmeny pojistné kmeny pojišťoven, sídlících v Předlitavsku, zahrnující celou monarchii i 
obchod v zahraničí, zůstává Slavia stále pátou největší pojišťovnou.  
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5.3 Krupobitní pojištění 

1.1.1 Definice 

Krupobití je přírodní jev, při němž kousky ledu, vzniklé v atmosféře, dopadají na 

předměty. Neničí majetkovou podstatu, ale výtěžek celoroční práce. Pro zemědělské 

podniky, zabývající se rostlinnou výrobou, představuje krupobití proto nezanedbatelné 

riziko.
793

 Vystává pro ně potřeba po pojištění plodin, které by případně vzniklé škody 

krylo
794

, tedy po pojištění krupobitním.
795

 Toto pojištění zajišťuje úhradu materiálních 

ztrát, vzniklých působením krupobití především na plodinách, ale i na součástech budov, 

střechách, okenních sklech dalších předmětech.
796

 Josef Gruber označuje krupobitní 

pojištění za „pojišťování v pravém smyslu slova zemědělské, ba za nejdůležitější a 

nejnezbytnější odvětví pojišťování zemědělského“.
797

  

1.1.2 Obecné rysy 

 

Rizika v zemědělské a živočišné výrobě mají obecně specifický charakter, což se 

odráží i v případě krupobitního pojištění.
798

 Vznik škodní události není závislý na lidské 

vůli, nemůže být člověkem zapříčiněn ani odvrácen, člověk rozsah krupobitních škod ani 

nemůže potlačit poté, co již nastaly. Riziko krupobití rovněž není po celý rok stejné, 

vyskytuje se pouze v určitou roční dobu, přibližně od poloviny května do poloviny září. 

Stejná nezůstává ani frekvence, s níž se tento jev děje, případ od případu se mění jeho 

                                                 
793

 Gruber ve svém polemickém spisu Má býti pojištění krupobitní postátněno zdůrazňuje i působení 
krupobitních škod na mentalitu rolníka. Ten je jako výrobce i duševně spjat se svým produktem, který 
vznikl za bezplatného spolupůsobení přírodních sil, které rolník chápe jako „požehnání boží“. Poškození 
úrody krupobitím tak „porušuje jeho morální rovnováhu“. 

794
 Na celkovém objemu rizik je v současnosti podíl krupobití odhadován na 10%. DUCHÁČKOVÁ, Eva, 
Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha 2009, s. 151. 

795
 Dobová expertní literatura se mu věnuje poměrně detailně v několika studiích a drobnějších tiscích, 
napsaných často v rámci polemiky o organizaci provozování tohoto druhu pojištění. Systematické, 
odborně nejfundovanější a nepolemické zpracování tématu nabízí heslo „Krupobitní pojištění “ v Ottově 
obchodním slovníku, jehož autorem je Václav Peča. Po polovině devadesátých let byly napsány dvě 
brožury, plédující za státní organizaci pojišťovnictví. V politické knihovně Národní strany svobodomyslné 
byla vydána dobře informovaná práce: Karel VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní v Čechách. Jeho 
nedostatky a náprava, Praha 1897. Radikálnější v proponovaných řešeních je Josef SLÁDEČEK, 
Pozemštění banky Slavie a První České Vzájemné pojišťovny. Časový příspěvek k otázce pozemštění 
pojišťování, Praha [s.d., po 1899] a práce TÉHOŽ, Pozemštění pojišťovnictví, Praha [s.d.]. Příspěvek 
k diskusi Přípravy k zemskému pojištění v Království českém, jehož autorem je František Kubíček, vyšla ve 
čtvrtém ročníku revue Zemědělská politika. K tématu se vyslovuje i Cyril HORÁČEK, Učebnice 
národohospodářské politiky, sv. 2, s. 422 -448. Josef GRUBER, Má býti pojištění krupobitní postátněno, 
Praha 1925 vystupuje ostře proti angažmá státu v této otázce. 

796
 Václav PEČA, Krupobitní pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II, Praha 1925, s. 304. 

797
 Podobně i Cyril Horáček označuje krupobitní pojištění za nejdůležitější druh živelního pojištění pro 
zemědělce. J. GRUBER, Má býti, s.19.  

798
 E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit., ibidem. 
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rozsah a síla. Jeden krupobitní den může často přivodit poškození velkého množství 

pojistníků a ztráty mohou dosáhnout katastrofálního rozsahu.
799

 Proti škodám byly 

v dobové praxi pojištěny v první řadě plodiny, pojišťování dalších předmětů mělo menší 

význam. Pojistné plnění vyrovnávalo i část škod, které do jisté míry vyvstávaly i ušlým 

ziskem z prodeje těchto plodin. 

Svá specifika měla i praktická stránka krupobitního pojišťování. S jistou nadsázkou 

lze říci, že se do jisté míry musely pojišťovny přizpůsobovat průběhu cyklického 

zemědělského roku. Krupobitní pojištění mělo sezónní charakter, jemuž musel být 

přizpůsoben i kancelářský provoz. Pojistka byla obvykle uzavírána na jaře. Přestože 

existovala možnost stanovit pojistnou dobu na více let, bylo nutné pro každé pojistné 

období předkládat ve speciální přihlášce pojišťovně aktuální informace o osetých či 

osázených plodinách. Vyměření výše pojistného ztěžovala skutečnost, že v době uzavření 

pojistné smlouvy nebyla ještě známa hodnota úrody, která závisela na ceně plodin a 

velikosti úrody. Ty určoval předem sám pojistník, odhadem. Pojistné platili klienti 

zpravidla až na podzim, tedy v době, kdy byli po sklizni relativně nejvíce solventní.
800

 

Základ pojistného vztahu představovala přihláška, v níž pojistník uvedl základní 

údaje o majetku, pojištěném proti riziku - rozlohu pozemku, druh pěstovaných plodin, 

očekávaný výnos a předpokládanou prodejní cenu. Při stanovení výše pojistného hrála roli 

velikost krupobitního rizika, kterému byla vystavena konkrétní lokalita, zjišťovaná na 

základě pojistné statistiky pro menší územní celky. Dále byla brána v potaz citlivost 

jednotlivých druhů plodin vůči krupobití a přihlédnuto bývalo i k 

případnému bezeškodnímu průběhu v předchozích letech a k výši stanovené franšízy.
801

 

Zvýhodněny byly i dlouhodobé smlouvy. Podstatné také bylo, jestli byla plodina pojištěna 

jako celek, nebo (za vyšší sazbu) pouze některá z jejích částí. Bylo možné pojistit 

jednotlivý druh rostliny, nebo všechny pěstované druhy, vždy ale pod podmínkou, že 

pojištěna byla celá úroda dané plodiny. Další podmínka, kterou si pojišťovny kladly, bylo 

stanovení integrální franšízy. Byla rovněž určena lhůta, po které se přihlášky nepřijímaly. 

Pojišťovny restringovaly rovněž některé skupiny pojištěnců, především vyloučením 

z pojištění některých plodin, pojišťováním plodin pouze během některé z fází jejich růstu 

                                                 
799

 V. PEČA, Krupobitní pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II, Praha 1925, s. 304. 
800

 Ibidem. 
801

 Franšíza je dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou 
částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozlišuje se franšíza excedentní (odčetná) a integrální. 
Integrální franšíza je částkou, dojednanou v pojistné smlouvě, do jejíž výše se nevyplácí pojistné plnění. 
Účelem je vyloučení drobných škod z pojistného plnění. Definice z E. DUCHÁČKOVÁ, Principy pojištění, s. 
217.  



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

275 

 

(brambory, řepa v prvním případě, chmel v druhém) a zavedením minimální pojistné 

částky. Pro menší rolníky existovala však možnost sdružit se a podat společnou přihlášku. 

Krupobitní pojištění představovalo velký finanční výdaj. Svědčí o tom výpočet, 

podle nějž na jednoho pojištěnce v českých zemích roce 1895 připadala pojistná částka asi 

1000 zlatých. Zemědělský podnik tak v průměru vydal na pojistném asi 20 zlatých ročně. 

Pro srovnání, za pojištění nemovitosti proti požáru zaplatil majitel nemovitosti na 

pojistném přibližně 15-20 kr. ročně.
 802

 Skutečnost, že požární pojištění představovalo i 

nadále exkluzivní jistotu, potvrzují údaje z roku 1911, kdy na jednoho klienta připadalo 

1741 korun pojistné částky a asi 58,2 korun pojistného, což by odpovídalo 3,34 K per 100. 

Předchozího roku (1910) dosahovala téměř 4%. Pro různé regiony a různé plodiny však 

neplatily stejné tarify. Zároveň byly některé skupiny klientů zvýhodněné. Literatura 

kritizuje obzvláště výhodnější tarify pro velkostatkáře. Pro menší a některé střední rolníky 

bylo krupobitní pojištění finančně nedosažitelné, další se museli pojišťovat za méně 

výhodných podmínek, než velcí statkáři. To podle C. Horáčka vedlo k tomu, že zejména 

z řad středních rolníků zaznívalo často volání po zřízení veřejné krupobitní pojišťovny.
803

 

Požadavek po založení zemské krupobitní pojišťovny byl součástí programu agrární 

strany.
804

 

Pro pojišťovny představovalo krupobitní pojištění z organizačního hlediska výzvu, 

neboť skutečnost, že ve velmi krátké době vyvstal velký počet škod na rozsáhlých 

územích, kladla na pojišťovnu značné personální a organizační nároky.
805

 Situaci dále 

komplikovala skutečnost, že v případě nedostatečně vzrostlých plodin nebyla výše škod 

určitelná bezprostředně, ale až ve vyšším stupni jejich vývinu. Výše škod závisí na stupni 

odolnosti plodiny vůči krupobití, fázi jejího vývoje a charakteristikách konkrétního 

krupobití, na jeho síle a na výskytu jevů s ním případně spojených. V tomto kontextu bylo 

pro pojišťovnu zásadní získat dostatečné množství zemědělských expertů (taxátorů, 

likvidátorů), schopných vyjednávat s lidmi výši náhrady škody. Úkolem likvidátora bylo 

mimo jiné zjistit, jestli je pojišťovna vůbec povinována provést v daném případě pojistné 

plnění, dále určit velikost krupobitím zasažené plochy, vypočítat výnos, jejž by plodiny 

daly, kdyby dozrály, a určit kvótu výnosu v jednotlivých částech rostliny (např. v zrně a ve 
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 K. VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní, s. 11. 
803

 C. HORÁČEK, op. cit., s. 430, Srov. také K. VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní, s. 12 a 15. 
804

 Josef HARNA – Vlastislav LACINA, Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938, 
Praha 2007, s. 68. 

805
 Zemědělec musel škodu oznámit ve lhůtě 2-3 dnů, přitom  - s výjimkou doby žní – nesměl do příjezdu 
pojišťovacího technika s poškozenými plodinami manipulovat. 
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slámě), tedy v podstatě určit výši pojistného plnění. Tato suma byla dále redukována o 

škody, způsobené dalšími externími faktory, nekrytými pojistkou (plísně, mráz a jiné) Dále 

musela pojišťovna zpracovávat statistiku pro jednotlivé regiony a plodiny a mít přehled o 

průběhu zemědělských prací (dozrávání, žně) v příslušných oblastech. 

Při provozování krupobitního pojištění narážely pojišťovací společnosti na četné 

překážky. Především nebylo možné odhadnout škodu předběžně. Škodní průběh se navíc 

lišil mezi jednotlivými lety a v jednotlivých regionech, následkem čehož byla nejistota a 

kolísavé výsledky. Skutečnost dále komplikoval fakt, že krupobitní pojištění zařazovali do 

svých podnikatelských strategií spíše zemědělci z regionů, kde bylo krupobití častějším 

jevem.  Následkem negativního výběru docházelo k nerovnoměrnému regionálnímu 

rozložení rizik, jejichž vyšší koncentrace v některých oblastech nebyla z dostatečné míry 

vyvažována klientelou z oblastí, které byly řádění krupobití ušetřeny, která spoléhala na 

samopojištění. Karel Viškovský ve svém spise, kde volá po zřízení státem samostatně, 

nebo ve spojení se soukromým subjektem provozovaného krupobitního pojištění, tvrdí, že 

krupobitní pojišťování je pro pojišťovny ztrátové a je provozováno pouze jako nutný 

doplněk požárního pojištění. Pojišťovny však v něm podle Viškovského vidí pouze nutné 

zlo, kterého by se rády zbavily.
806

 

Výhodou byla naopak skutečnost, že krupobitní škody bylo možné odlišit od škod, 

vyvstalých následkem jiných faktorů. Zároveň, jak poněkud cynicky dodávají některé 

analýzy, bylo možné vyloučit možnost, že by si krupobitní škody způsobil záměrně klient 

sám, jako v případě žhářství. Mezi škodami, způsobenými krupobitím, které nebyly kryty 

pojištěním, a následujícími požáry existovala příčinná souvislost, což mohlo představovat 

pro pojišťovny jednu z motivací krupobitní pojištění provozovat.
807

 Stejný argument se 

ozývá i ve výročních zprávách banky Slavie, předkládajících výsledky jejího podnikání ve 

ztrátových letech.
808

 Pro pojišťovací společnosti představovalo provozování krupobitního 

pojištění možnost efektivnějšího využití akviziční sítě, vybudované primárně pro jiná 

pojistná odvětví. Vzhledem k tendenci klientely uzavírat všechna pojištění u stejné 

                                                 
806

 Ibidem, s. 17. 
807

 K. VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní, s. 6. 
808

 „Jde jeden hlas mezi ústavy pojišťovacími, že jest podnikání krupobitní pravým břemenem, jež vymykajíc 
se všem rozpočtům nestálostí svou, ukládá jim rok co rok více či méně citelných obětí. Viz Výroční zpráva 
vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1886, Praha 1887, s. 12. 
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pojišťovny, znamenalo provozování krupobitního pojištění i nástroj podpory odbytu 

požárního pojištění.
809

 

Je logické, že klientelu krupobitního pojištění představovaly zemědělské podniky, 

zabývající se rostlinnou výrobou. O významu, jaký mu zemědělci přikládali v rámci svých 

strategií, nepanuje mezi dobovými autory shoda. Někteří, zpravidla zastánci provozování 

krupobitního pojištění státem, argumentují, že pro rolníky znamenalo krupobití větší 

riziko, než požár. Jiní oponují, že počet pojištěných zemědělců ukazuje spíše na opak. 

Zatímco proti požáru bylo pojištěno v polovině 90. let přes 90% nemovitostí, proti 

krupobití uzavíralo pojistku ročně přibližně 10% zemědělců.
810

  

1.1.3 Krupobitní pojišťování Slavie 

 

Pojišťovna Slavia zavedla krupobitní pojištění v roce 1871. Jednalo se o třetí 

pojistné odvětví, které Slavia začala provozovat. Pojišťovně umožňovalo účinněji 

konkurovat První české vzájemné pojišťovně, která krupobitní pojištění nabízela od konce 

60. let.  

Po krupobitním pojištění se mezi zemědělskými podniky zvedla velká poptávka 

(viz tabulka č. 1). V prvním roce Slavia uzavřela Slavia téměř 12 tisíc pojistek. V roce 

1872 vystoupal počet klientů až na 29 tisíc, což byla výjimečně vysoká suma, které se 

Slavia v průběhu dalšího půlstoletí podnikání již nikdy nepřiblížila.  Tento nápor klientů 

přinesl i problémy v kancelářské manipulaci – pojišťovna musela vystavit v průběhu jara a 

léta třicet tisíc pojistných smluv a vyšetřit odpovídající počet škod. Výroční zpráva za tento 

rok tak obsahuje omluvu klientům za opožděné vyřizování jejich požadavků.
811

 Takto 

rozsáhlá poptávka po krupobitním pojištění mezi zemědělskými podniky
812

 byla umožněna 

vrcholící konjunkturou, skutečností, že české zemědělství nebylo ještě zasaženo agrární 

krizí (která poznamená zbytek století) a svou roli v propagaci pojištění sehrála také 

dividenda, kterou Slavia vyplácela klientům. V roce 1872 jim z docíleného zisku připadlo 

6,5% hodnoty jejich pojistky. Tato strategie, která působila pozitivně na propagaci 

                                                 
809

 V některých případech byla požární pojistka podmínkou uzavření smlouvy o pojištění proti krupobití. To 
platilo například pro celou Moravu, jak vyplývá z PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 12. duben 1894. 

810
 K. VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní, s. 9. Tento stav zůstával v dalších letech zásadní proměnu. Tezi o 
konstantním počtu pojištěných se zdá potvrzovat i skutečnost, že údaj 10% uvádí i v polovině 20. let Josef 
Gruber. J. GRUBER, Má býti, s. 37. 

811
 Zpráva jednatelská pro valnou hromadu dne 16. května 1873 o působnosti banky v roce 1872, Praha 
1873, nepag. 

812
 Jednalo se o zámožnější rolníky a sedláky, o čemž svědčí průměrná výše pojistné částky  - 578 zlatých 
v roce 1872. Pojistné obnášelo v průměru 8,3 zlatých.  
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produktu, měla ovšem také za následek, že do technických rezerv putovala pouze malá část 

docíleného zisku. Poté co nastoupilo v létě 1874 silnější krupobití a v následujícím se 

nepříznivý škodní průběh opakoval, nebyla pojišťovna sto nahradit z rezerv a pojistného 

celou škodu. V Čechách byl totiž krupobitím zasažen každý třetí klient Slavie a škody 

dosáhly 134 tisíc zlatých.
813

  Management Slavie se v této situaci rozhodl využít možnosti, 

kterou mu dávaly stanovy, a vybrat přirážku k pojistnému.  

Tabulka 77: Počet uzavřených pojistek v letech  1871-1876. 

Rok 
Počet  

uzavřených 
 pojistek 

1871 11 846 

1872 29 150 

1873 13 415 

1874 10 814 

1875 9 227 

1876 6 443 

1877 10 363 

Prameny: Výroční zprávy vzájemně pojišťovací banky Slavie 1871-1876.  

Přestože v dalších dvou letech vyplatila klientům zpět peníze, vybrané v rámci 

přirážky, vyvolalo vypsání přirážky nespokojenost a především nedůvěru klientů, což je 

patrné z počtu uzavřených pojistek v roce 1876.
814

 Vysoké škody v polovině sedmdesátých 

let také daly impuls ke změně přístupu k tvorbě rezerv. Slavia již v dalších letech neměla 

vyplácet klientům dividendu, pokud nedosáhla výše rezerv na relativně vysoko určené 

hranici.
815

 V praxi to znamenalo, vzhledem k obvyklé výši rezerv, naprosté ukončení 

vyplácení dividend. Stav rezerv se poté, do roku 1878, také díky nízkým krupobitním 

škodám, zvýšil na necelých 70 tisíc zlatých. 

Roky 1879 a 1880 byly však opět ztrátové (viz graf č. 1) a v druhém zmíněném 

roce došlo k opět k vyčerpání technických rezerv. Management však nyní zvolil odlišnou 

strategii, než před pěti lety. Nedošlo k vypsání doplatků, ale náhrada byla vyplacena na 

základě zálohy, vybrané z rezerv požárního pojištění a rezerv pensijního fondu úředníků.
816

 

Toto rozhodnutí zvýšilo prestiž pojišťovny, pošramocenou rozhodnutím z roku 1875, a 

                                                 
813

 Výroční zpráva vzájemně pojišťující banky Slavie za rok 1875, Praha 1876, s. 7. Na 9227 pojistek připadlo 
2585 škod, z toho v Čechách na 6512 pojistek 2232 škod. Z 2359 obcí bylo zasaženo 692. 

814
 Výroční zpráva vzájemně pojišťující banky Slavie za rok 1877, Praha 1878, s. 6 – Navrácení doplatků z roku 
1875 došlo jenom těm klientům, kteří byli roku 1875 pojištěni a zůstali jejími klienty i v dalších dvou 
letech a zůstali. Z tohoto důvodu se také roku 1877 navýšil počet klientů zpět na 10 tisíc. Nicméně poté, 
co Slavia náhradu vyplatila, počet jejích klientů začal opět klesat.   

815
 Pro vyplácení dividendy měly rezervy činit alespoň 2% průměrné pojistné částky, docílené v předchozích 
letech. Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1875, Praha 1876, s. 8. 

816
 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1880, Praha 1881, s. 8. 
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posílilo důvěru v ní.
817

 Počet klientů v následujícím roce se překročil 12 000, přes to, že 

Slavia v roce 1880 navýšila sazby.
818

  

Poté, co o tři roky později utrpěla pojišťovna další ztrátu, zavedla Slavia podmínku, 

podle níž se měly náhrady škod vyměřovat podle poměru veškerých řádných příjmů 

k veškerým výdajům. Čím vyšší tedy byly v daném roce škody, tím menší část pojistného 

plnění byla klientům vyplacena.
819

 Nicméně za několik let byla tato podmínka 

z konkurenčních důvodů zrušena. 

Graf 17: Náhrady škody a obchodní výsledky v krupobitním pojišťování 1871-1918 (v korunách).  

 

* Pokud došlo k vypsání doplatků, omezení objemu vyplácené náhrady škod či pokrytí škod, nejsou 

tyto sumy vykazovány v rámci ztrát. 

Prameny: V. PEČA, Banka Slavia, s. 179-180. 

 

Od poloviny sedmdesátých let provozovala Slavia krupobitní pojištění nejen 

v českých zemích, ale také v Horních Uhrách, Haliči a Dolním Rakousku.
820

 Ztráty na 

počátku osmdesátých let měly za následek změnu této strategie. Podnikání v Horních 

Uhrách ukončila Slavia na počátku desetiletí, po roce 1883 přestala pojišťovat v Dolním 

Rakousku
821

 a během roku následujícího také v Haliči.
822

 Velká část klientely krupobitního 

pojištění Slavie již pocházela z Čech, nyní se podíl této země dále zvýšil. V Čechách 

sídlilo okolo 70-80% klientely. Zároveň pojišťovala Slavia některá moravská a slezská a 

rizika a to jak přímo, tak – do počátku 90. let - prostřednictvím soupojištění. 

                                                 
817

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 814. 
818

 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1880, Praha 1881, s. 8. 
819

 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1883, Praha 1884, s. 16. 
820

 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1883, Praha 1884, s. 17. 
821

 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1884, Praha 1885, s. 11. 
822

 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1885, Praha 1886, s. 10. 
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Po roce 1873 propukla agrární krize, postihující především drobné zemědělce, 

způsobená částečným úpadem nadměrně rozvinutého agrárního průmyslu, poklesem kupní 

síly nezemědělského obyvatelstva, neúrodnými roky a především dovozem levnějšího 

zahraničního zemědělských produktů. V českých zemích měla krize dvě hlavní fáze: 1873-

78 a 1879-1904.
823

 Zemědělské podniky, zabývající se rostlinnou výrobou, omezovaly 

následkem krize, která přinesla pokles cen zemědělských produktů, výdaje za ne zcela 

nezbytné statky a služby, mezi něž patřilo i krupobitní pojištění. Svůj majetek 

nepojišťovaly v odpovídající výši, nebo spoléhaly na samopojištění. Velcí sedláci a 

statkáři, jádro klientely Slavie, zároveň rozšiřovali rozsah živočišné výroby na úkor výroby 

rostlinné. Prohloubení druhé fáze agrární krize, k němuž došlo po roce 1882 kvůli neúrodě 

a následnému dovozu levnějšího uherského obilí,
824

 se tak citelně odrazilo na počtu 

klientů, pojišťujících se u Slavie (viz graf č. 2). V desetiletí 1886-1895 u Slavie uzavřeli 

klienti ročně v průměru pouze 8215 pojistek. Pro srovnání, v prvním desetiletí 20. století – 

po odeznění krize - vzrostl počet nově uzavřených pojistek v průměru na 11 203. V roce 

1885 zareagoval management na nízkou poptávku v době nejhlubší fáze krize
825

 

rozhodnutím odměňovat klienty za bezeškodní průběh 10% slevou na pojistném. Toto 

zvýhodnění poskytovaly i další pojišťovny. Vzhledem k tomu, že zavedení slev nepřineslo 

kýžený nárůst klientely a počet pojistek se do roku 1888 ztenčil na polovinu, byly tyto 

výhody opět zrušeny.
826

 Na minimum klesl počet pojistek v letech 1893 a 1895, tedy 

v době, kdy dosáhla krize v souvislosti s řepařskou krizí vrcholu.
827

 V následujících letech 

je již patrný vzestupný trend počtu uzavřených pojistek, který byl nejprve reakcí na vysoké 

krupobitní škody v roce 1897 a posléze, po přelomu století, začal odrážet opětný vzestup 

cen rostlinných produktů. 

Rok 1886 byl opět charakterizovaný ztrátami v krupobitním podnikání, přestože 

před počátkem krupobitní sezóny srovnala Slavie část svých sazeb s kartelem krupobitních 

pojišťoven (aniž by do něj vstoupila).
828

 Management přistoupil po zaznamenaných 

                                                 
823

 Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA, Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce 
habsburské monarchie, Praha 2007, s. 112-113. 

824
 Ibidem. 

825
 Ibidem. 

826
 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1889, Praha 1890, s. 13. 

827
 Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA, Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce 
habsburské monarchie, Praha 2007, s. 112-113. 

828
 Ve své výroční zprávě však deklarovala svou snahu pojišťovat za sazby co nejnižší. Výroční zpráva 
vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1885, Praha 1886, s. 10. Srv. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly 
SRR, 17. dubna 1885; TAMTÉŽ, s. 559-561; TAMTÉŽ, 27. 3. 1886, s. 343; TAMTÉŽ, 27. března 1886, s. 
359-60. 
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ztrátách k drastickému kroku – k redukci náhrady škod o 20%. Pojišťovna i tak podnikala 

se schodkem 6000 zlatých. Zároveň upozornila Slavia klienty na článek stanov, podle 

něhož zmíněnou částku pojišťovna doplatí v následujícím roce, který skončí aktivně. 

Vzhledem k zisku 58 000 K v dalším roce mohla Slavia peníze vyplatit a zčásti tak 

eliminovat škody, které musel krok z předchozího roku napáchat na důvěře klientely. 

Následkem ztrát zahájil management jednání o připojení se kartelu krupobitních 

pojišťoven, která nicméně ztroskotala na neochotě manažerů Slavie přijmout všechny 

podmínky kartelu.
 829

 

Graf 18: Počet uzavřených pojistek 1882-1911. 

 

Prameny: Výroční zprávy vzájemně pojišťovací banky Slavie 1882-1911.  

V roce 1891 se management rozhodl navýšit pojistné sazby. I poté však patřila 

Slavia (vzhledem ke své pozici mimo kartel) mezi levnější pojišťovny. V průměru činilo 

v polovině 90. let pojistné u Slavie 1,80% pojistné částky, zatímco u První české 

dosahovalo 2% a u Plaňanské tuto částku překročilo.
830

 To ukazuje, že pojistné 

v krupobitním pojištění 90. let byly již poměrně vysoké. K. Viškovský vypočítává, že 

v Čechách se tarify v případě obilí pohybovaly od 80 krejcarů po 4 zlaté za 100 

pojištěných zlatých.
831

 Tarify pro ovoce a chmel, vzhledem k jejich vyšší náchylnosti vůči 

krupobitním škodám, dosahovaly 6 až 10%. Nicméně, jak poznamenává C. Horáček, sazby 

                                                 
829

 O kartelu krupobitních pojišťoven viz dále v podkapitole, věnované kartelizačnímu procesu. PAČP, fond 
„Slavia“, Protokoly SRR, 27. 2. 1886, s. 219-20. 

830
 Z toho je patrné, že regionální pojistné spolky představovaly relativně drahé řešení. Volili ho především 
odmítnutá rizika - ty zemědělské podniky, které by byly u větších a levnějších pojišťoven považovány za 
nepojistitelné. 

831
 K. VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní, s. 10. 
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musely být podrobovány stálé revizi a nebyly tedy stabilní.
832

 Zvýšené pojistné sazby 

představovaly jeden z důvodů, proč Slavie až do konce století zaznamenala pouze jediný 

další ztrátový rok (1895). Průměrný roční zisk tehdy činil 42 444 korun. Dalším faktorem 

byla nově uzavřená a velmi výhodná zajistná smlouva.  

Nejprve, v sedmdesátých a osmdesátých letech, sdílela Slavia rizika s dalšími 

pojišťovnami, německou Concordií a Moravsko-Slezskou pojišťovnou prostřednictvím 

soupojištění. Vzhledem k tomu, že jádro klientely leželo v případě všech pojišťoven v jiné 

části českých zemí, umožňovaly tyto operace lepší rozložení rizika. Mezi lety 1891-95 se 

však situace změnila, neboť Concordia přestala toto pojistné odvětví provozovat a 

obchodní kontakt s Moravsko-Slezskou byl rovněž ukončen.  Do poloviny devadesátých 

let tak Slavia musela pojišťovat všechna rizika na vlastní vrub. Pozitivní pro Slavii bylo, že 

krupobití mělo v těchto letech relativně málo ničivé následky. Novou zajišťovací smlouvu 

se podařilo managementu Slavie uzavřít v roce 1895, a to s Mnichovskou zajišťovnou.
833

 

Po roce 1896 tak se cedovaná částka opět navyšuje. Nejprve dosahuje třetiny přijímaného 

pojistného a postupně se zvyšuje. Mezi lety 1898-1904 tak předává Slavia do zajištění 40% 

přijatého pojistného, roku 1910 dosahuje objem cedovaného pojistného již 60% a během 

první světové války jeho výše dále roste. 

Pro Slavii byla tato smlouva v letech, bezprostředně následujících po jejím 

uzavření, zisková. Například při nepříznivé krupobitní sezóně 1897 překročila náhrada od 

zajišťovny výši cedovaného pojistného o 12 tisíc K.
834

 Do konce roku 1903 zajišťovna 

ztratila při zajišťování Slavie téměř 150 tisíc K.
835

 Z tohoto příkladu je patrný význam 

zajištění, které zmírňovalo dopad i poměrně vysokých škod a tím stabilizovalo celkové 

ekonomické výsledky pojišťovny.
836

 

Po skončení agrární krize se začal opět zvyšovat počet klientů, kteří uzavírali 

krupobitní pojistky – překročil ročně v průměru jedenáct tisíc. Pro podnikání v průběhu 

                                                 
832

 C. HORÁČEK, op. cit., s. 428. 
833

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 7. prosince 1895. Detaily smlouvy viz kapitola, věnovaná kartelizaci. 
834

 Například v roce 1897, bohatém na krupobití, nezaznamenala Slavia díky tomu ztrátu.  Slavia tehdy přijala 
96 tisíc zlatých pojistného a vyplatila 114 tisíc zlatých škod. Zajišťovně cedovala Slavia riziko celkem za 
80 000 K, zajišťovna ji vyplatila 92 000 K. Vzhledem k tomu, že správní náklady představovaly pouze 10% 
přijatého hrubého pojistného a banka si připsala rovněž 10 400 korun výnosu z cenných papírů, 
hospodařila Slavia nakonec se ziskem 4000 K. Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 
1897, Praha 1898, s. 10. 

835
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 18. dubna 1903. 

836 V jedenácti případech přesáhla zajišťovnou vyplacená suma 100% cedované částky, nejvíce, 190%, 
v roce 1903. Polovina z nich připadala na desetiletí po roce 1900. Poté, co Slavia vstoupila do cenového 
kartelu, obchod se stal pro zajišťovnu výhodnějším. Zajišťovna tak mezi lety 1886-1918 průměrně 
meziročně vyplatila na zajistném plnění 90% cedované částky. 
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celého prvního půlstoletí bylo charakteristické, že zvláště vysoká poptávka po pojištění se 

zvedla v letech, bezprostředně následujících po velkých krupobitních katastrofách. Po 

přelomu století se to týkalo především let 1904 a 1908. Zatímco ztráty, způsobené živlem 

v prvním roce byly s to zemědělské podniky krýt z vlastních zdrojů, ztráty, ke kterým 

mohlo následkem krupobití dojít v následujícím roce, by pro ně byly závažnější. Velké 

množství z nich v tomto případě daleko častěji preferovalo menší jistý výdaj, který 

představovalo pojistné, před možným opakovaným zničením úrody.
837

 Tuto strategii 

sledovali především střední a menší rolníci, o čemž svědčí skutečnost, že pojistná částka 

v roce, následujícím po krupobitním neštěstí, je zpravidla nižší, než v roce 

předcházejícím.
838

 

Graf 19: Krupobitní pojišťování Slavie 1871-1918: netto přijaté pojistné, náhrady škody a výše 

technických rezerv (v korunách). 

 

Prameny:  Výroční zprávy vzájemně pojišťovací banky Slavie 1871-1918.  

                                                 
837

 Naopak v letech bez velkých krupobitních škod se zemědělské podniky často přestávaly pojišťovat. 
Výsledky podnikání Slavie přitom nesouvisely přímo s počtem platných pojistek. Důležitější byla výše 
pojistných sazeb a síla krupobití v daném roce. V roce 1908, kdy Slavia ztratila 128 000 korun, měla 
14 981 platných pojistek. Následujícího roku, kdy si banka připsala naopak největší zisk od svého založení, 
138 000 korun, bylo platných 10 003 pojistných smluv. Zisková 90. léta byla typická spíše menším počtem 
pojistek, ve velmi příznivém období po roce 1909 byl oproti devadesátým letům počet platných pojistek 
dvojnásobný. 

838
 Roku 1903 činila průměrná pojistná částka 1434 K, o rok později 1276 K. Stejně tak roku 1907 se jeden 
klient v průměru pojistil na 1545 K a v následujícím roce na 1405 K. Na tuto skutečnost poukazuje i 
dobová literatura, viz K. VIŠKOVSKÝ, Pojišťování krupobitní, s. 12-15. 
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Devadesátá léta byla ve znamení relativně nízkých krupobitních škod – výjimkou 

byla pouze léta 1895 a 1897. Naopak po přelomu století nastoupila řada velmi špatných 

krupobitních sezon. Z osmi let prvního desetiletí počínajícího století vykázalo v šesti 

krupobitní oddělení banky Slavie ztrátu. Roční průměrná ztráta dosáhla 42 444 korun.
839

 

Slavia tyto na ztráty reagovala navýšením pojistných sazeb.
840

 O jejich navýšení informují 

výroční zprávy pro léta 1901, 1903, 1907 a 1908.
841

 Ke zvyšování sazeb docházelo nyní již 

v součinnosti s dalšími pojišťovnami. Slavia totiž uzavřela již v létě 1901 kartelovou 

smlouvu s První českou vzájemnou pojišťovnou.
842

 V roce 1903 postihlo Čechy silné 

krupobití, které Josef Gruber, píšící v roce 1925 považoval krupobití roku 1903 stále za 

největší krupobitní pohromu, která Čechy ve 20. století zasáhla.
843

 Krupobitní oddělení 

Slavie vyplatilo náhradu škody v půlmilionové výši a vykázalo ztrátu 126 tisíc K. O tři 

roky později se Slavia připojila, spolu s dvěma dalšími vzájemnými pojišťovnami, ke 

kartelu krupobitních pojišťoven, jehož členem byly nejvýznamnější akciové pojišťovací 

ústavy.
844

 

Tabulka 78: Obchodní výsledky krupobitního odboru (roční průměr v korunách).  

Období 
Průměrný roční 

zisk (v K) 

1871-75 7 606 

1876-80 -3 290 

1881-85 20 472 

1886-90 -3 600 

1891-95 52 400 

1896-00 15 400 

1901-05 -33 400 

1906-10 10 000 

1911-15 104 200 

1915-18 58 667 

1871-1918 21 353 

Prameny:  Výroční zprávy banky Slavie za léta 1886-1918. 

                                                 
839

 Přitom reálné ztráty byly vyšší, než ty vykázané. Pro rok 1908 je například ze zápisu ředitelství jasné, že 
pojišťovna část ztráty pokryla z promlčených a nevykazovaných hotovostí odboru III (tontin), popřípadě 
z výpomocného fondu. Další část byla – v tomto případě již transparentním způsobem - pokryta z fondu 
pro kurzovní diference. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 24. září 1908.  

840
 Zatímco v letech 1890-99 bylo na 12 951 000 korun, tedy na průměrnou výši roční pojištěné úrody, 
zaplaceno ročně průměrně 258 800 korun pojistného, o deset let později (tedy 1910-18) platili klienti 
průměrně 624 125 korun na pojistnou částku 16 354 143. Zatímco se pojistná částka zvýšila pouze 1,26x, 
vzrostlo pojistné 2,41 násobně. Tento vývoj zčásti odráží růst cen pojišťovaných plodin, především však 
zvyšování sazeb. 

841
 V posledním případě je formulace vyhýbavá, není zcela jasné, jestli ji management provedl, či o ní pouze 
uvažuje. Bude ověřeno na základě zápisů z ředitelství. 

842
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 18. červenec 1901. 

843
 Josef GRUBER, Má býti, s. 21. 

844
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 4. duben 1904. 
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Další mimořádnou ztrátu, přesahující hranici sta tisíc K, zaznamenala Slavia roku 

1908, kdy se náhrady krupobitních škod vyšplhaly na 943 tisíc K.
845

 Management se je 

přesto rozhodl vyplácet v plné výši. Pojistný kartel s ním i Slavia na zaznamenané 

mimořádné ztráty zareagoval výrazným zvýšením pojistných sazeb (viz graf č. 3).
846

 

Zatímco roku 1907 zaplatili klienti Slavie za sto pojištěných korun na pojistném 2,66 K, 

roku 1909 to bylo již 3,64 K. Rok 1909 se následkem zvýšených sazeb a díky menším 

krupobitním škodám v následujících letech stal počátkem období, které pokračovalo až do 

roku 1918 a které pro Slavii (a pojišťovnám obecně) znamenalo kompenzaci za 

zaznamenané škody. Slavia vykázala v krupobitním pojištění v desetiletí před počátkem 

války čtyřikrát
847

 zisk větší, než 100 tisíc korun a vytvořila opět statisícové technické 

rezervy. Tyto zisky umožnily pojišťovnám v roce 1913 a 1914 snížit smluvené sazby. 

Průměrný zisk v této době dosáhl 91 900 korun.
848

 Relativně vysoké zisky zaznamenala 

pojišťovna – s výjimkou roku 1916 – i v průběhu první světové války. 

Z pohledu na výsledky podnikání krupobitního oddělení Slavie, rozdělené na 

pětiletá období (viz tabulka č. 2), je patrné, že se ztrátou pojišťovala Slavia pouze ve třech 

z těchto období (1876-80, 1886-90 a 1901-05). Přestože v posledním zmíněném pětiletí 

obnášela průměrná roční ztráta 33 400 K, bylo v souhrnu za celé půlstoletí podnikání 

Slavie ziskové. Důvodem byla především výhodná zajišťovací smlouva v devadesátých 

letech a navýšení cen v rámci cenového kartelu, k němuž se Slavia po přelomu století 

připojila.
849

 

Krupobitní pojištění bylo službou, kterou z důvodů její nákladnosti využívaly 

především větší zemědělské podniky. Slavia poskytovala pojistnou ochranu klientele 

především z řad statkářů a sedláků. Průměrné pojistné se drželo po dlouhou dobu na 30 

korunách, ale po zapojení Slavie do kartelu a výrazném navýšení sazeb v druhé polovině 

prvního desetiletí 20. století se zdvojnásobilo. Navýšení sazeb přineslo také nárůst pojistné 

                                                 
845

 Konkrétně ztratila pojišťovna 128 000 korun. 
846

 K určitému zvýšení sazeb došlo již v roce 1907, v následujícím roce však byly sazby „značně zvýšeny“ na 
základě výsledku podnikání za posledních 12 let. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 13. dubna 1907; 
TAMTÉŽ, 8. duben 1909. 

847
 Konkrétně v letech 1909, 1911, 1912 a 1913. Detailnější diskusi tohoto tématu nabízím v kapitole, 
věnované kartelizaci. 

848
 Zároveň, vzhledem k docíleným ziskům, začala Slavia znovu budovat technické rezervy krupobitního 
oddělení. Pro čtyřicet let, předcházejících roku 1907, je charakteristické opakované naprosté vyčerpávání 
technických rezerv a jejich nové budování.  Slavia tak začala technické rezervy znovu vytvářet v 90. 
letech, díky příznivějšímu škodnímu průběhu. Následující desetiletí se značnými ztrátami je však téměř 
vyčerpalo. Vzhledem k charakteru krupobitních škod byly rezervy uloženy takovým způsobem, aby bylo 
možné ihned vyplatit náhradu škody. 

849
 Průměrný roční zisk za celé období 1871-1918 činil 21 353 K. 
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částky (překročila hranici 1700 K). Rostoucí pojistná částka, která se v posledním 

čtvrtstoletí před počátkem první světové války zvýšila z 1162 v roce 1886 až na 1741 

korun v roce 1911. Přitom ještě v roce 1906 činila průměrná pojistná částka 1321 korun. 

Rostoucí výše pojistné částky svědčí nejen o postupném růstu cen zemědělských plodin 

v souvislosti se slábnoucí agrární krizí a jejím koncem, ale indikuje také, že pro část 

klientů ze střední třídy se v důsledku navýšení pojistných sazeb stalo krupobitní pojištění u 

Slavie nedostupným. Pravděpodobně se za těchto podmínek rozhodli pro samopojištění. 

Reakcí kartelu krupobitních pojišťoven na klesající poptávku po krupobitním pojištění 

bylo opětné snížení pojistných sazeb, k němuž došlo po roce 1912.  

1.1.4 Závěr 

Krupobitní pojištění sloužilo jako komplement k významnějším pojistným 

odvětvím. Přispívalo k úspěšnější akvizici a udržení klientů v požárním pojišťování.  

Zároveň umožňovalo efektivnější využití sítě agentů a úředního personálu pojišťovny, 

čímž snižovalo provozní náklady. Do jisté míry působilo i jako prevence žhářství. Přitom 

pro banku Slavii nebylo krupobitní pojištění dlouhodobě ztrátovým obchodem. K tomu 

přispěla v devadesátých letech 19. století výhodná zajišťovací smlouva a v následujících 

dvou decenniích zvyšování pojistných sazeb, prováděné na základě cenového kartelu. 

Slavia se po dlouhou dobu zaměřovala na klienty z vyšší třídy, především statkáře, a z 

horní vrstvy třídy střední (na sedláky). 

V krupobitním pojišťován Slavie je nejvíce patrný trend, který je možné vysledovat 

i v dalších pojistných odvětvích. Postupem času a s rostoucím objemem obchodu Slavie ve 

všech pojištěních, se strategie této vzájemné pojišťovny přibližují strategiím, které 

sledovaly pojišťovny akciové. Slavia nevyužívá po konci sedmdesátých let možnost vybrat 

doplatky v mimořádných letech. Stejně tak ukončuje po několika prvních letech vyplácení 

podílu na zisku ve formě slev na pojistném. Nakonec uvádí své ceny v soulad se sazbami 

kartelu, do nějž se po přelomu století zapojuje. Přeměna pojišťovny Slavie v moderní 

velkopodnik tak znamenala také postupné přibližování způsobu podnikání akciových 

pojišťoven.
850

 

                                                 
850

 V roce 1909 byla změnou stanov zavedena další dvě pojistná odvětví – pojištění skel proti rozbití (viz 
analýza požárního pojišťování, s nímž bylo toto odvětví spojeno) a pojištění proti krádeži vloupáním. 
Počet klientů v tomto odboru v druhém roce jeho existence vystoupal na sedm tisíc. Pro další léta chybí 
údaje o počtu klientů, lze však odhadovat, že se do počátku první světové války jejich počet zvýšil na 
dvacet tisíc. Přijaté pojistné bylo v roce 1914 vůči pojištění krupobitnímu asi dvoupětinové a ve srovnání 
s výsledky životního a požárního oddělení zanedbatelné. Nadto Slavia polovinu rizik předávala do 
zajištění. Až do roku 1917 bylo však toto pojistné odvětví ziskové. Zisk se pohyboval kolem 50 tisíc korun. 
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V posledních dvou válečných letech vzrostl se strádáním společnosti počet trestných činů, jimiž 
způsobené škody musela Slavia nahrazovat. V roce 1917 ještě pojišťovna hospodařila s malým ziskem, 
následujícího roku již v tomto pojistném odvětví zaznamenala ztrátu. V rámci podnikání Slavie měla tedy 
obě pojištění, zavedená roku 1909, podružný význam. 
Vývoj pojišťování proti škodám, způsobeným krádeží vloupáním (v K). 

Rok Pojistné Zajistné 
Vedlejší 
poplatky 

Náhrady 
škod 

Náhrady od 
zajišťoven 

Počet 
pojistek 

Pojistná 
částka 

Zisk/ztráta 
Technické 

rezervy 

1910 33 049 16 535 4 076 4 179 2 245 3 271 30 365 000 7 297 109 988 

1911 70 515 30 856 17 875 9 601 4 292 6 983 58 951 000 13 745 35 685 

1912 106 267 49 312 18 692 14 365 6 731 - 106 274 000 35 553 81 545 

1913 148 950 67 790 28 963 19 699 8 898 - 142 783 000 48 156 136 931 

1914 165 002 74 625 32 111 39 011 23 830 - 160 194 000 60 960 199 351 

1915 182 791 83 290 30 132 25 430 11 313 - 177 298 000 52 702 232 480 

1916 198 004 90 839 38 760 29 741 13 629 - 196 141 000 66 096 312 086 

1917 261 477 122 425 49 669 92 545 44 419 - 252 057 000 48 276 363 377 

1918 661 075 334 723 178 818 301 638 149 466 - - -175 049 379 788 

Pramen: Výroční zprávy vzájemně pojišťovací banky Slavie 1910-1918. 
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5.4 Kartelizace 

5.4.1 Úvod 

Následující kapitola sleduje formování kartelových organizací pojišťoven 

v Rakousku-Uhersku a zapojování Slavie do nich; jejím cílem je vymezit faktory, které při 

tom hrály roli a důsledky, které tento proces měl.  

5.4.2 Podnikání Slavie mimo kartel 

 

Kartelizační tendence se v pojišťovnictví projevily mimořádně brzy. Jejich výrazem 

byl vznik cenového kartelu požárních pojišťoven, jednoho z prvních v monarchii. 

Literatura není v otázce doby a okolností jeho vzniku jednotná. J. Chaloupecký a M. 

Marvan hledají v jedné z kapitol Dějin pojišťovnictví jeho kořeny v ujednáních, učiněných 

mezi rakouskými pojišťovnami ve snaze bránit se vstupu zahraniční konkurence na 

rakouský trh, uzavřených na konci čtyřicátých let 19. století. Samotný kartel podle nich 

vznikl v roce 1852 ve formě sdružení Fabriken-Rückversicherungsverband, tedy tzv. 

konkordátu.
851

 Podle dalšího příspěvku v téže kolektivní monografii - z pera I. Feketeho a 

J. Patoprstého - se kartel zformoval až roku 1858.
852

 Pro B. Ludwigovou začíná „nová 

kapitola hospodářských dějin monarchie“ založením tzv. konkordátu až roku 1873.
853

 

Domnívám se, že nejpravděpodobnější chronologii vzniku kartelu nabízejí studie F. 

Smrčka a W. Rohrbacha.
 854

 Formování tzv. konkordátu trvalo v jejich podání necelé dvě 

desítky let. Nejvýznamnějšími aktéry v ní byly terstské akciové pojišťovny, tedy nejsilnější 

hráči na trhu. První kartelová dohoda pojišťoven byla uzavřena v Terstu již v roce 1836 

mezi pojišťovnami Generali a Azienda, přičemž se týkala pouze pojišťování v tomto 

městě. V květnu 1840 došlo pak k dohodě o výši sazeb pro pojišťování průmyslových rizik 

mezi obchodními zastupitelstvími čtyř pojišťovacích společností v Praze, Vídni a 

Budapešti. První kartelové smlouvy, uzavřené pro území celé monarchie, vznikly v roce 

1842. Počítalo se v nich již nejen s jednotnými sazbami, ale také s dělením rizika buď 

soupojištěním
855

, nebo pomocí zajištění. Zvláštní kartelová smlouva pro Čechy vzniká 

roku 1850. Roku 1853 pak bylo stávající ujednání rozšířeno na vzájemné fakultativní 

                                                 
851

 Tyto údaje doplňují poznámkou, že „o společném postupu pěti domácích pojišťoven až do roku 1852 
nejsou k dispozici téměř žádné podrobnosti, takže úvaha, že již v roce 1847 šlo o cenový kartel, je jen 
pracovní hypotézou.“ M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 67-68. 

852
 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 139. 

853
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 733. 

854
 F. SMRČEK, Dějinný vznik, s. 40-44; W. ROHRBACH, Industrieller Fortschritt, s. 121-122. 

855
 Krytí jednoho velkého rizika více pojistiteli. E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit., s. 220. 
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zajišťování továrních rizik. Analogicky byly roku 1859 zavedeny i jednotné sazby pro 

požární pojišťování běžných nemovitostí a roku 1867 do něj byly zahrnuty některé závazné 

podmínky pro sjednávání pojištění. Vlivem hospodářské krize, která ochromila ekonomiku 

monarchie po roce 1873, došlo k podstatnému rozšíření působnosti kartelu. Roku 1875 

byly přijaty jednotné pojistné podmínky a došlo i ke zpřísnění pravidel pro členské 

pojišťovny.
856

 V roce 1887 pak došlo k dalšímu rozšíření ujednání. Členy konkordátu byly 

zpočátku akciové společnosti, které měly na trhu monarchie největší podíl, naopak 

vzájemné pojišťovny, včetně vzájemných pojišťovacích svazů jednotlivých průmyslových 

odvětví, stály mimo tento kartel.
857

 

Mimo kartel stála i pojišťovna Slavie. Pro nově založenou pojišťovnu, která se 

snažila rozšířit co nejvíce svůj požární obchod a musela nalézt svou klientelu, 

představovaly nižší sazby významnou výhodu v konkurenčním boji. Tato skutečnost 

souvisela rovněž se zájmy aktérů, kteří stáli u vzniku pojišťovny. Pro ně by vstup Slavie do 

kartelu znamenal zvýšení nákladů, vydávaných na pojištění, kterému měl vznik vzájemné 

pojišťovny Slavie zabránit. Strategie podnikání mimo kartel se nezměnila ani po roce 

1873, v době velké hospodářské krize. 

Situace se zčásti změnila v polovině osmdesátých let. Roku 1884 propukla 

v Předlitavsku nová hospodářská krize. V českých zemích představovala její jádro krize 

cukerní, zasažena byla však i další odvětví. Cukerní a řepařská krize znásobila negativní 

důsledky narůstající obilní krize a ztížilo průběh druhé fáze vleklé agrární krize, trvající až 

roku 1904.
858

 Zároveň se vyvíjelo nepříznivě živelní pojišťování Slavie. Pojišťovna v první 

polovině osmdesátých let utrpěla citelné ztráty v požárním pojišťování mimo české země a 

musela rovněž nahrazovat značné krupobitní škody. 

Právě v krupobitním pojišťování se pro Slavii otevřela příležitost připojit se ke 

kartelové dohodě. Již v roce 1881, po mimořádně nepříznivém krupobitním roce, uzavřely 

pojišťovny kartelovou dohodu, týkající se společného zvýšení sazeb, která ovšem nebyla 

signatáři důsledně dodržována. V roce 1884 však došlo k jejímu zpřísnění a rozšíření. 

Zaveden byl jednotný tarif, sjednoceny byly pojistné podmínky. Pro agenty a likvidátory 

                                                 
856

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 734. 
857

 V roce 1910 bylo členem kartelu 12 pojišťoven: První Uherská, Generali, Donau, Riunione, Foncière, 
Phönix, Magyar-Franczia, Hazai, Vídeňská pojišťovací, Rakouská živelní, Lipský požární ústav a North 
British. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 235. Od roku 1890 měla dodržovat První česká vzájemná pojišťovna 
sazby průmyslového konkordátu ve spojitosti se zajišťovací smlouvou. F. SMRČEK, Dějinný vznik, s. 41-
42. 

858
 Vlastislav LACINA, Hospodářství českých zemí 1880-1914, s. 12.; I. JAKUBEC – Z. JINDRA, Dějiny 
hospodářství českých zemí, s. 113. 
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měly být sestavovány shodné instrukce. Vyšetřování škod mělo být prováděno pomocí 

společných pracovníků, což znamenalo pro pojišťovny úsporu na správních nákladech. 

V roce 1889 vznikl plnohodnotný cenový kartel, zpočátku nazývaný „Hagelversicherungs-

Concordat“, který spojoval nejvýznamnější akciové pojišťovny.
859

 Cílem kartelu bylo 

kromě udržování jednotných cen také snížení nákladů (za škodové plnění), vzájemná 

revize škod a společné vedení statistických podkladů.  Jeho kanceláře byly otevřeny 

ve Vídni, Budapešti a Praze.
 860

 

Již v roce 1885 se usneslo ředitelství Slavie o neformálním přístupu ke kartelu, 

když se připojila k sazbám pro některá rizika a regiony a k některým podmínkám kartelu, 

aniž by do něj Slavia vstoupila.
861

 Další krok, vstup do kartelu, se rozhodl management 

učinit v  roce následujícím. Slavia měla přistoupit k jednotné likvidaci krupobitních škod, 

organizované kartelem již druhým rokem, neboť přinášela úsporu vyšetřovacích nákladů. 

Zapojení se bylo podmíněno přijetím kartelových sazeb, s čímž management Slavie 

souhlasil. Nicméně nebyl ochoten přijmout další podmínku, kterou si kartel kladl, zavedení 

franšízy v určité výši
862

, na čemž jednání zkrachovala.
863

 Ve vyjednávání s kartelem měla 

Slavia, vzhledem ke svému ještě relativně malému obratu slabou pozici a nebyla s to 

prosadit své požadavky. Tato slabá výchozí pozice představuje další důvod, proč přesto, že 

se v požárním a krupobitním pojišťování zformovaly dva cenové kartely, spojující 

především rozhodující akciové společnosti, nevstoupila Slavia až do počátku dvacátého 

století formálně ani do jednoho z nich. Všechno svědčí pro to, že se zároveň se nedržela 

ani jeho sazeb.
864

  

                                                 
859

 Jeho členy byli Donau, Phönix, Riunione, Foncière, Franco-Hungroise. Později se ke kartelu připojuje i 
Vídeňská. První Uherská není sice členem, ale nekonkuruje mu cenově. Mimo kartel naopak zůstaly 
české vzájemné pojišťovny a Krakovská vzájemná. 

860
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 810. 

861
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 17. dubna 1885; TAMTÉŽ, s. 559-561; TAMTÉŽ, 27. 3. 1886, s. 343; 
TAMTÉŽ 27. března 1886, s. 359-60. Sazby Slavie „byly přizpůsobeny sazbám ústavů konkurenčních.“ 
Zároveň se Slavie po vzoru kartelu rozhodla povolovat 10% slevu klientům, kteří nehlásili žádné škody. 

862
 Problém představovala existence a výše franšízy, tedy částky, kterou se musí podílet sám klient.  

863
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 27. 2. 1886, s. 219-20. 

864
 Například v krupobitním pojištění docházelo ke stanovení pojistných sazeb nově pro každé léto. Příslušné 
zápisy v protokolech ředitelství o dodržování kartelových cen nemluví, naopak po připojení ke kartelu je 
vždy odsouhlaseno přijetí sazeb, označovaných jako společné, nebo konkordátní. Podobně až od 
počátku 20. století, kdy se Slavia připojuje i formálně, je ve výročních zprávách navýšení cen 
presentováno jako kolektivní rozhodnutí pojišťoven. Po připojení ke kartelu nadto dochází k nárůstu 
průměrného přijatého pojistného na klienta, což svědčí o zvýšení pojistných sazeb. Také skutečnost, že 
vzájemné pojišťovny získaly od kartelu ústupek v možnosti poskytovat slevu menším zemědělským 
podnikům, svědčí o tom, že vzájemné pojišťovny nepojišťovaly do té doby za kartelové sazby. Kartel by 
takto neustupoval těm, kdo již jeho sazby dodržovali.   
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Slavia se nicméně zapojila do kartelové organizace životních pojišťoven a do dvou 

zájmových organizací pojišťoven vzájemných. Sdílení informací a know-how mezi 

pojišťovnami bylo jedním z předpokladů jejich úspěšného fungování. V životním 

pojišťování si pojišťovny sdělovaly především základní údaje o klientech, které pojišťovna 

vzhledem k jejich zdravotnímu stavu odmítla pojistit. Tato kanálová informační síť byla 

institucionalizována ve formě tzv. Odmítacího svazu (Ablehnungsverband)
865

, který vznikl 

roku 1881. Pojišťovny si v jeho rámci sdělovaly nejprve pouze údaje o odmítnutých 

klientech a od roku 1883 si předávaly i jména lékařů a zástupců, které propustily.
866

 Krize 

dala impuls k zefektivnění fungování organizace, respektive k monopolizaci přístupu k 

těmto informacím. V roce 1886 totiž organizace, přejmenovaná na Sdělovací svaz 

rakouských pojišťoven (Mitteilungsverband der österreichischen Lebensversicherungs-

Gesselschaften), přijala nové stanovy, podle nichž se informace nesměly sdělovat 

nečlenům. Ředitelství Slavie, která do této organizace vstoupila, změnu stanov přivítalo 

jako krok k jeho lepšímu fungování, neboť „zásada spolku tkví v tom, aby se jen členům 

vědomost o oněch důvěrných sděleních dostala.“
867

 

Krize přinesla také silnější snahy o jednotný postup proti zahraničním pojišťovnám, 

vstupujícím na trh monarchie. Roku 1885 se konala ve Vídni – za účasti Slavie - poradní 

schůze za přítomnosti zástupců osmnácti pojišťoven, kteří jednali o společném postupu 

proti americkým pojišťovnám, které pro rakouské životní pojišťovny představovaly velmi 

dravé konkurenty.
868

 Slavia se dále zapojila do organizace, v jejímž rámci si vzájemné 

pojišťovny zajišťovaly část svých rizik. Pojišťovací regulativ z roku 1880 zakázal totiž 

vzájemným pojišťovnám přijímat rizika do zajištění. Nemožnost provozovat aktivní 

zajistný obchod znamenala pro vzájemné pojišťovny značnou komplikaci, jejíž závažnost 

se stala patrnou především po vypuknutí krize roku 1884. V reakci na ni se vzájemné 

pojišťovny sdružily do dvou zajišťovacích spolků. V roce 1885 vznikl ve Vídni 

Zajišťovací spolek vzájemných živelních pojišťovacích společností 

(Rückversicherungsverein wechselseitiger Elementar-Versicherungsanstalten), o rok 

později Spolek pro rozdělování životního pojištění (Lebensversicherungs-

                                                 
865

 České (dobové) názvy organizací přebírám z protokolů banky Slavie a z monografie Dějiny pojišťovnictví. 
866

 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 170. 
867

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 6. 2. 1886, s. 148-9. Slavia během krupobitní sezony 1886 pojišťovala 
do jisté výše pojistné částky podle vlastních sazeb, nad touto kvótou podle sazeb kartelu. V otázce 
vyšetřování škod bylo nalezeno řešení na bázi spolupráce vzájemných pojišťoven, které si byly ochotné 
půjčovat navzájem inspektory. 

868
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 23. 2. 1885, s. 278-9. Náklady na tuto akci byly odhadnuty na 10 000 
zlatých. 
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Teilungsverein).
869

 Spolky se měly stát zájmovými sdruženími všech vzájemných 

pojišťoven v Rakousku-Uhersku.
870

 Vedle zajišťování tak zároveň sloužily k vyjednávání 

vzájemných pojišťoven s rakouským ministerstvem vnitra, popřípadě s vládou.
871

 Do obou 

spolků vstoupila i pojišťovna Slavia.
872

 Vzhledem k tomu, že smlouvy o přistoupení nejsou 

v protokolech ředitelství k disposici, není možné říci, jestli plnil spolek i funkci cenového 

kartelu. Zápisy ze schůzí ředitelství nejsou v tomto bodě jednoznačné. V zápisech 

ředitelství, týkajících se vstupu Slavie do těchto organizací není o podmínce kooperovat při 

tvorbě cen žádná zmínka. Avšak nově založené pojišťovny, které o vstup do spolků žádaly 

v devadesátých letech, již své sazby musely přizpůsobit sazbám některých členských 

pojišťoven. V roce 1892 tak byla přijata nově založená lvovská pojišťovna Dněstr pouze 

pod podmínkou, že nepůjde pod sazby Krakovské vzájemné pojišťovny, která měla na 

haličském trhu významný podíl.
873

 V roce 1890 bylo vedeno jednání o přistoupení ke 

spolku s nově založenou vzájemnou pojišťovnou Unio Catholica, které byly svazem 

předloženy až likvidační podmínky.
874

 Stála za nimi pravděpodobně snaha odstranit 

potenciálně nebezpečného konkurenta, který solidární nesení rizika založil na konfesijní 

identitě a mohl tak využívat náboženského apelu v reklamě a církevní organizace jako 

zprostředkovatelů a propagátorů svých služeb. Unio Catholica podmínky odmítla přijmout, 

v průběhu následujících deseti let zaznamenala značné ztráty a na přelomu století 

likvidovala. 

Zajišťovací spolek živelních pojišťoven se stal významnou organizací vzájemných 

pojišťoven, o čemž svědčí i celkový objem pojistného, které přijímal k zajištění, 

                                                 
869

 Při vzniku druhého měla iniciativu především pojišťovna Janus. 
870

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 19. 9. 1885, s. 1077-78. Slavia do spolku vstoupila, protože „v 
Německu podobný pokus již se podařil.“ 

871
 Například podaly pamětní spis, protestující proti kolkování přihlášek k pojištění kolkem 50 krejcarů. 
Zároveň podaly i petici proti pokusům zavést nucené pojišťování a státní monopol v požárním 
pojišťování. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 3. 6. 1897. 

872
 Krakovská, Vídeňská, Moravsko-Slezská a Concordia. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 5. 2. 1886, s. 136; 
Tamtéž, 22. června 1886, s. 787. Na schůzi Spolku pro rozdělování životního pojištění bylo přítomných 
šest členů, jejím předsedou byl zvolen reprezentant Krakovské, místopředsedou zástupce Janusu. 

873
 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 12. září 1892. 

874
 Sazby podle smlouvy stanovoval podílný spolek, jemuž musí být odkázáno 30% z každého pojištění. Unio 
Catholica přitom nesměla přijmout k pojištění žádná rizika, které již pojišťovali členové spolku. Výjimkou 
byly pouze statky církevní, prokázala-li se pojišťovna osvědčením církevního úřadu, a pokud dřívějšímu 
pojišťovateli platila 6% pojistného. Ze všech pojistek v hodnotě 5000 až 50 000 zlatých, které uzavřela, 
musela Unio dávat do soupojištění 25% místní vzájemné společnosti za provizi 15%. Pokud by rezervy 
Unie překročily 200 tisíc zlatých, měla klesnout povinnost uzavírat obligatorní soupojištění o 5%. 
Podílnému spolku byl „vyhražen vliv na správu a úplná kontrola celého ústavu“. Případné spory měl řešit 
smírčí soud podle stanov Krakovské vzájemné pojišťovny. Škody klientů Unie měli vyšetřovat zřízenci 
členských pojišťoven sami, případně společně s likvidátory Unie. PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 7. únor 
1890. 
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přesahující 1,2 milionu zlatých (v roce 1898).
875

  Potřeba pojišťoven cedovat svá rizika 

zajišťovatelům byla v případě životního pojištění menší, než v ostatních pojistných 

odvětvích. To je patrné i z výsledků podnikání Spolku pro rozdělování životního pojištění, 

přestože docházelo k rozšiřování jeho působení na další rizika (např. válečné pojištění, 

nebo tzv. anormální životy).
876

  Roku 1891 bylo zajišťovacímu spolku postoupeno 1227 

excedentů s pojistnou částkou celkem 4,2 milionu zlatých, čemuž odpovídalo asi 36 408 

zlatých pojistného.
877

 Z tohoto údaje je patrné, že na rozdíl od živelního podílného spolku 

tato zajišťovna nezískala zásadnější význam.
878

 Symptomem zanedbatelného významu 

spolku je skutečnost, že v roce 1899 se valná hromada napoprvé nemohla konat pro malý 

počet přítomných účastníků a musela být svolána znovu na nový termín.
879

 

Obchodní kontakty, které Slavie s dalšími pojišťovnami v této době navazovala, se 

týkaly se zpravidla soupojištění, především krupobitních rizik.
880

 V případě požárních rizik 

Slavie krátce po svém založení obtížně hledala vhodnou zajišťovnu. Od roku 1872 se stala 

hlavním partnerem Slavie První česká zajišťovací banka, na jejímž založení se Slavia 

podílela. Nicméně spojení s touto zajišťovnou se postupně, s nárůstem objemu obchodu 

Slavie, uvolňovalo a dávalo místo kontaktu s dalšími zajišťovacími institucemi. První 

z nich byl požární a životní zajišťovací spolek vzájemných pojišťoven.
881

 Existence spolku 

posílila pozici Slavie ve vyjednání s První českou, která následně poskytla Slavii 

výhodnější podmínky zajišťovací smlouvy. Protože zajišťovně obchodné spojení se Slavií 

přinášelo ztráty, pokusila se několikrát o vypovězení smlouvy, za účelem vyjednání lepších 

podmínek.
 882

 Ředitelé Slavie na tuto snahu reagují rozhodnutím navázat kontakt se třetí 

                                                 
875

 V roce 1898 dosáhla výše cedovaného pojistného 846 682 zlatých v oddělení pro nemovitosti a 408 005 
zlatých v oddělení pro movitosti. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 2. 6. 1898.  M. MARVAN a kol., 
Dějiny, s. 167. 

876
 Postupem času byla v rámci spolku zřízena tři oddělení, určená pro pojišťování normálních, válečných (po 
roce 1890) a tzv. méněcenných životů (po roce 1895). M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 167. PAČP, fond 
„Slavia“, zápisy SRR, 8. srpen 1890 a 22. srpen 1895. 

877
 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 2. květen 1892. Tato hodnota se příliš nezvyšovala. V roce 1897 zajistil 
spolek 1504 odkazů v prvním oddělení, 57 v druhém a šest ve třetím. 

878
 Nicméně ani obrat živelního spolku nebyl srovnatelný s obratem tzv. konkordátu. 

879
 PAČP, fond „Slavia“, zápisy SRR, 3. květen 1899. 

880
 Zajišťovny, s nimiž byla Slavia na počátku devadesátých let ve spojení, totiž tato rizika nepřijímaly. 

881
 Během několika následujících let Slavia krupobitní rizika nezajišťovala. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 
22. říjen 1895. 

882
 Slavia požadovala v roce 1890 pro sebe stejné podmínky, za jakých zajišťoval svá rizika u První české 
vzájemný spolek. Místo 20% provize z cedovaného hrubého pojistného pro Slavii a podíl 10% na 
případném zisku z kontraktu vyžadovala Slavia zvýšení svého podílu na zisku na 25% a v případě 
odmítnutí ze strany zajišťovny pohrozila Slavia vypovězením zajišťovací smlouvy. Zajišťovna ustoupila a 
souhlasila s provizí 24% pro první dva roky trvání smlouvy, 25% pro další dva roky, a 26% pro poslední 
dva roky trvání smlouvy, pokud nebude její obchod ztrátový. Slavia přitom předávala 3/5 zajišťovaných 
rizik První české vzájemné a 2/5 rizik zajišťovacímu spolku. Zajišťovně takto nastavená smlouva přinesla 
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zajišťovnou.
883

 Ve výsledku Slavia uzavřela zajišťovací smlouvu s Mnichovskou 

zajišťovnou, která měla na rakouském trhu nejvýznamnější pozici.
884

 

Zajišťovny měly na trhu specifickou roli. Pro pojišťovny byly zajišťovny 

obchodním partnerem, kterému postupovaly část svých rizik za jistou úplatu. Vztah mezi 

Slavií a První českou zajišťovací bankou
885

 ale ukazuje, že některé zajišťovny byly pro ty 

pojišťovny, které se podílely na jejich vzniku, dílem také afilací. Zároveň představovaly 

zajišťovny, které ke svému úspěšnému podnikání potřebovaly, aby na trhu existovala 

ujednání o obchodních podmínkách, tedy kartelová, také instituce směřující ke kartelu. 

Krize v osmdesátých letech tak měla za následek posílení existujících kartelových 

dohod a dala impuls k vzniku dalších kartelových organizací. Pojišťovna Slavia však, poté 

co selhalo jednání o vstupu do kartelu krupobitních pojišťoven, podnikala až konce 19. 

století mimo hlavní kartelové organizace.  

5.4.3 Vznik Svazu soukromých pojišťovacích ústavů a zapojení Slavie do sítě 

kartelových smluv 

5.4.3.1 Vznik stavovské organizace pojišťoven 

 

K pokusům zřídit spolek, jehož členy by byly všechny rakousko-uherské 

pojišťovny, docházelo již dříve. Jednalo se o technicky zaměřené spolky, v nichž byly 

navazovány kontakty a sjednávány dohody na neformální úrovni. V roce 1878 vznikl ve 

Vídni Odborný spolek rakousko-uherských pojistitelů (Fachverein österreichisch-

ungarischer Assecurateure), sdružující nejvyšší představitele rakousko-uherských 

pojišťoven a experty v oblasti pojistné matematiky a pojistného práva. Organizoval 

odborné akce a sloužil jako půda k dosahování neformálních dohod. Nicméně později – 

v kontextu rostoucí konkurence - se ukázal jako neefektivní a v polovině devadesátých let 

                                                                                                                                                    
ztráty, a tak mělo dojít ke snížení provize. V této souvislosti se ředitelství Slavie roku 1893 usneslo, že má 
být smlouva s První českou vypovězena, pokud nedojde k dohodě zvýšení provize Slavie na 25% a 
následně na 26% a to bez ohledu na obchodní výsledek roku. To znamenalo opět ztráty pro zajišťovnu, 
která na ně reagovala o dva roky později výpovědí zajišťovací smlouvy se Slavií, přičemž jejím hlavním 
požadavkem bylo snížení provize Slavie. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 12. září 1892; Tamtéž, 7. 
února 1890; Tamtéž, 3. září 1890. Tamtéž, 23. října 1890; Tamtéž, 23. října 1890; Tamtéž, 7. září 1893; 
Tamtéž, 7. září 1893; Tamtéž, 26. října 1895. 

883
 Snížení provize by pojišťovnu poškodilo podle jejího ředitelství vzhledem k relativně vysokým provozním 
nákladům. 

884
 Na každou zajišťovnu – Mnichovskou, První českou i Zajišťovací spolek – připadla třetina cedovaného 
rizika. Podmínky pro První českou a Mnichovskou byly totožné: Slavia si z cedovaných rizik v požárním 
pojištění podrží 25% provizi. Mnichovská navíc zajišťovala 1/ 3 krupobitního obchodu obligatorně a až 
další 1/3 fakultativně, za provizi 15%. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 7. prosince 1895. 

885
 Zopakujme, že Slavia se podílela na vzniku této zajišťovny, držela část jejích akcií a po určitou dobu 
dosazovala své zástupce do její správní rady. 
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zanikl.
886

  Podobně v roce 1898 vznikl Svaz rakousko-uherských pojistných techniků 

(Verband der österreichischen und ungarischer Versicherungstechniker), jehož členem se 

stala i Slavia.
887

 I tato organizace přestala po několika letech - v roce 1903 - existovat. 

Pokusy sjednotit pojišťovny na bázi technického spolku tedy selhaly. 

K rozhodnutí zřídit formální stavovskou organizaci došlo roku 1897. V Říšské radě 

se jednalo právě o předloze zákona o zavedení obligatorního pojišťování a zřízení 

monopolní veřejné požární pojišťovny. Mezi pojišťovnami tento záměr vyvolal – i v době 

konjunktury – potřebu kooperace, kterou dále posílilo i zavedení povinného opatřování 

pojistek padesátikrejcarovým kolkem.  

V březnu se dostává problematika zavedení státního monopolu poprvé na program 

ředitelství Slavie. Akciové společnosti a První česká vzájemná rozeslaly svým zástupcům 

oběžník, v němž projekt kritizovaly a rozšířily také petice proti tomuto kroku, určené 

majitelům usedlostí k podepsání. Slavie se k nim rozhodla prozatím nepřipojit.
888

 Během 

porady podílných spolků, která se odehrála na počátku června, se vzájemné pojišťovny 

rozhodly předložit ministerstvu vnitra zprávu, kritizující zavedení kolků. Ve stejné době  

management Slavie souhlasil s návrhem Vídeňské vzájemné a První české vzájemné, podle 

nějž měly akciové i vzájemné pojišťovny podat společnou petici proti zavedení státního 

pojišťovacího monopolu, kterou mělo vypracovat zvláštní komité.
889

 Nicméně ve výsledku 

předložily jak akciové, tak vzájemné pojišťovny svůj vlastní rozklad zákona.
890

 

Klíčovou událostí v procesu vzniku svazu pojišťoven byla schůze zástupců 65 

pojišťoven, která seodehrála 16. června a 20. července 1897 ve Vídni. Pojišťovny se 

shodly především na tom, že se má zřídit „speciální spolek pro pěstování a hájení 

společných zájmů pojišťoven,“ přičemž přípravné práce měla provést devítičlenná komise. 

Dále pověřily pojišťovny zvláštní komisi sestavením stížnosti proti nově zavedenému 

povinnému kolkování pojistek.
891

 Svaz soukromých pojišťovacích ústavů (Verband der 

Privat-Versicherungs-Anstalten) vznikl 5. prosince 1899 a jeho členem se stala i Slavia. 

                                                 
886

 Spolek se podílel na vypracování pojišťovacího regulativu, vydaného roku 1880, akceschopný naopak 
nebyl například ve společném postupu pojišťoven proti pokusům zestátnit nebo pozemštit 
pojišťovnictví. M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 124; W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 360 
an.  

887
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 12. dubna 1898. Stanovy tohoto ani předchozího spolku bohužel 
nejsou k disposici, stejně tak chybí detailní smlouva o přistoupení. 

888
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 27. března 1897. 

889
 O několik dní později došlo k dohodě mezi zástupci pojišťoven a zástupci lékařů ve věci taxace lékařských 
dobrozdání. Schůzka se uskutečnila 11. června. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 3. června 1897. 

890
 Tamtéž, 22. 6. 1897. 

891
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 22. července 1897. 
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Jeho deklarovaným cílem byla ochrana a zastupování pojišťoven, zaujímání 

kvalifikovaných stanovisek a propagace pojišťování, nicméně jádrem jeho aktivity bylo 

hrát roli platformy, na níž probíhalo vyjednávání pojišťoven, uzavírání kartelových dohod 

o jednotných sazbách a pojistných podmínkách pro různá pojistná odvětví, rizika a 

regiony. K jejich uzavírání docházelo v průběhu dalšího desetiletí.
892

 

5.4.3.2 Krize v letech 1900-1903 a kartelizace 

 

Po čtyřech letech konjunktury, v roce 1900, vypukla v souvislosti s potížemi na 

světovém trhu železa středně hluboká krize, která dosáhla nejhlubšího bodu v roce 1902 a 

trvala až do roku 1903. Rakousko-Uhersko bylo vedle Německa zemí, kterou postihla tato 

krize nejsilněji. Zasáhla průmysl, bankovnictví, obchod, avšak nikoliv zemědělství. Krize 

byla roku 1904 vystřídána krátkou depresí a pak mimořádně silnou konjunkturou. 

Urychlila proces monopolizace, zvětšil se počet kartelových dohod a rozšířila se sféra 

působnosti kartelů.
893

 

Pojišťovna Slavie, která se podílela na zakládání organizace rakousko-uherských 

pojišťoven, se po přelomu století, v kontextu a následkem hospodářské krize postupně 

zapojovala do sítě kartelových smluv. 

Mezi lety 1901 až 1906 uzavřela Slavia celou řadu kartelových smluv s druhou 

největší pražskou vzájemnou pojišťovnou, První českou, kterými sjednotila část sazeb pro 

živelní pojišťování. V roce 1901 souhlasilo ředitelství Slavie s nabídkou se započetím 

jednání o uzavření kartelových smluv, sjednocujících ceny v živelních pojistných 

odvětvích. Smlouva předpokládala i společný postup při pojišťování průmyslových 

podniků. Na dotazy firem měly pojišťovny podávat totožnou nabídku, přičemž ta z 

pojišťoven, která zakázku získala, měla postoupit druhé polovinu rizika k soupojištění.“
894

 

Pro případ krupobitních škod se měly pojišťovny navzájem informovat o případech, 

v nichž by se jejich odhady škod v jedné obci výrazně lišily. Zároveň mohly být v případě 

velkého množství nahlášených škod po dorozumění škody jedné pojišťovny vyšetřeny 

pojišťovnou druhou.
895

 Ještě v roce 1901 pojišťovny sjednotily v duchu této smlouvy sazby 

                                                 
892

 M. MARVAN a kol., Dějiny, s. 170.; W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 361. 
893

 V. LACINA, op. cit., s. 94-96. 
894

 Analogicky měly pojišťovny postupovat i v případě nově sjednaných hromadných pojištění obcí, 
uzavřených „za účelem dosažení příspěvku na opatření hasidel. Kde jeden nebo druhý [podnik] bude 
silněji zastoupen, stane se vzájemné dohodnutí, popřípadě rozdělí se veškerá pojištění na polovici“. 

895
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 23. února 1901. 
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a vedlejší poplatky pro pojištění sklizně proti živelním škodám v Čechách.
896

 Zároveň 

vyrovnala Slavia své sazby pro pojišťování sklizně na Moravě a ve Slezsku se sazbami tzv. 

konkordátu.
897

 Sazby pro budovy a nemovitosti a vedlejší poplatky byly sjednoceny 

v listopadu téhož roku.
898

 Později, v roce 1903, byla změněna oběma pojišťovnami 

maximální výše pojistné částky pro jednotlivé obce.
899

 V roce 1906 byla sjednocena 

s První českou vzájemnou sazba pro pojišťování dobytka proti škodám z požáru.
900

 Další 

kartelové smlouvy nebyly uzavřeny již pouze mezi dvěma stranami, ale s celým kartelem. 

V lednu 1906 tak došlo k dohodě o minimálních sazbách pro pojišťování zboží proti 

škodám mezi tzv. konkordátem a Pražskou městskou a První českou, ke které se Slavia 

připojila.
901

 Na poradě ředitelů pojišťoven tzv. konkordátu a tří největších českých 

vzájemných pojišťoven“
902

 na jaře 1907 byly stanoveny sazby pro pojišťování zboží 

v království Českém, s výjimkou Prahy a jejích předměstí.
903

  

Bezprostřední impuls pro zapojení Slavie (a dalších vzájemných pojišťoven) do 

cenového kartelu znamenaly krupobitní škody v roce 1903, který byl ještě v polovině 

dvacátých let považován za nejhorší krupobitní sezonu ve dvacátém století. Navíc vysoké 

náhrady škod musely pojišťovny vyplatit i v předcházejících několika letech.
904

 Dopad 

ztrát v na krupobitním pojištění znásobil potíže, vyvolávané krizí. Souhra těchto faktorů 

měla za následek, že se vzájemné pojišťovny rozhodly ustoupit od konkurenčního boje 

s kartelem pojišťoven akciových a vyrovnat zaznamenané ztráty společným zvýšením 

pojistných sazeb. Došlo ke svolání poradní schůze ředitelů vzájemných i akciových 

společností do sídla Továrního svazu pojišťoven.
905

 Na jednání, které se uskutečnilo 29. 

března 1904, byla uzavřena kartelová dohoda pro Čechy, která zahrnovala všechny 

významné pojišťovny, působící v regionu. Vzájemné pojišťovny si vymohly ústupek, 

výjimku, podle níž mohly poskytovat 10% slevu ze všech sazeb při pojištěních úrody do 

výše 10 000 korun, což se týkalo velké části jejich klientely.
906

 Prosazení této výjimky 

                                                 
896

 Místo 6 tříd byly zavedeny pouze 4 a pro zvláště nebezpečná místa byly určeny příplatky. Sazby jsou až  
na jednu výjimku vyšší, což platí rovněž i pro vedlejší poplatky. 

897
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 18. červenec 1901. 

898
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 14. listopadu 1901. 

899
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 18. dubna 1903. 

900
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 10. května 1906. 

901
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 20. ledna 1906. 

902
 Jedná se vedle Slavie pravděpodobně o První českou a Rolnickou. 

903
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 28. ledna 1907. 

904
 Během devíti let, předcházejících roku 1904, zaznamenaly krupobitní pojišťovny v Čechách pouze 
v jediném roce škody menší, než 100% toho roku přijatého pojistného. 

905
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 25. ledna 1904. 

906
 Konkrétně se jednalo o pojištění, při nichž pojistná částka nepřekračovala hodnotu 10 000 korun. Rizika 
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odráží silnější postavení českých pojišťoven při vyjednávání s kartelem, než měla Slavia 

v osmdesátých letech. Tato pevnější pozice je výrazem rozšiřování podílu českých 

pojišťoven na pojistném trhu Čech, potažmo českých zemí. Zároveň s Čechami byly totiž 

sjednoceny sazby i pro pojišťovací obchod na Moravě a ve Slezsku.
907

   

Pro každou následující krupobitní sezonu byla mezi pojišťovnami znovu 

vyjednávána výše sazeb a kartelová dohoda byla dále rozšiřována o další ustanovení. 

Statistickými pracemi byla pověřena krupobitní kancelář konkordátu. Po ztrátových letech 

následovalo zvýšení pojistných sazeb.
908

 Pojišťovny o něm informovaly své agenty 

společným oběžníkem.
 909

 Zároveň došlo k dohodě, podle níž měl být pro krupobitní 

sezonu 1909 na zkoušku ustanoven revizor, který by vykonal kontrolu škod v případě 

velkých rozdílů mezi odhady škod jednotlivých společností.
910

 Když v druhé dekádě 20. 

století krupobití řádilo s menší silou a pojišťovny již vyrovnaly své předchozí ztráty, došlo 

ze strany kartelu ke snížení krupobitních sazeb.
911

 Kdyby k tomuto kroku pojišťovny 

nepřistoupily, nezanedbatelná část jejich klientů by se spolehla na samopojištění. Na konci 

krupobitní sezony 1912 se pojišťovny rozhodly sestavit nové sazby na základě desetiletých 

výsledků krupobitního pojišťování, čímž byla pověřena čtyřčlenná komise, jejímž členem 

byl zvolen i ředitel Slavie, František Vlach. Jeho volba je výrazem uznání Slavie jako 

největší české pojišťovny, dalšími pojišťovacími ústavy.
912

 

Dále se Slavia připojuje k cenovým kartelům pro požární pojišťování v dalších 

zemích, kde podniká. Jednotné sazby pro Halič a Bukovinu byly ujednány s Dněstrem a 

Krakovskou vzájemnou pojišťovnou na konci roku 1904.
913

 V Korutanech došlo ke 

sjednocení sazeb v létě roku 1905 na poradách ředitelů pojišťoven ve Štýrském Hradci. Ke 

smlouvě přistoupila i místní zemská pojišťovna a liberecká Concordia, která měla na 

místním trhu velký podíl.
914

 Na schůzi v Terstu v září 1905 byla uzavřena dohoda „o 

společných, značně zvýšených sazbách“ a zápisném pro jiná, než průmyslová rizika v 

                                                                                                                                                    
nad 10 tisíc korun mohla být pojišťována se slevou pouze ve vymezených okresech. 

907
 V některých okresech mělo být uzavření krupobitního pojištění podmíněno platným požárním pojištěním 
a zároveň byla nastavena maxima pro jednotlivé obce. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 4. duben 1904. 

908
 V roce 1908 byly sazby zvýšeny o 13,5%, v následujícím roce byly znovu po velkých krupobitních škodách 
sazby v Čechách „značně zvýšeny. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 30. březen 1908. Pojišťovny z Čech 
jsou zastoupeny: První česká vzájemná, Rolnická, Slavia, Plaňanská, Mostecka. 

909
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 8. dubna 1909. 

910
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 16. červenec 1909. 

911
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 29. březen 1912. 

912
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 29. listopad 1912. 

913
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 29. říjen 1904. 

914
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 27. červenec 1905. 
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hrabství Gorici a Gradišce, ovšem mimo obvod měst Gorice a Grado.
915

 V listopadu 1905 

byly tyto sazby rozšířeny i na Istrii a Dalmácii.
916

 Následujícího roku byla uzavřena 

kartelová smlouva pro skladiště v Gorici a Terstu
917

 a na konferenci ředitelů ve Vídni došlo 

ke sjednání společných sazeb pro Chorvatsko a Slavonsko, přičemž se Slavia připojila 

k tarifu také v těch uherských župách, kde podnikala.
918

 Slavia se během krize let 1900-

1903 a jejím následkem zapojila do existujících kartelů a participovala na uzavírání nových 

kartelových smluv živelních pojištěních pro většinu důležitějších typů rizik v českých 

zemích i v některých dalších regionech monarchie.
919

 Širší trend kartelizace sledovaly i 

další vzájemné pojišťovny.
920

 Mimo kartelové smlouvy podnikaly nadále pouze 

pojišťovací svazy průmyslníků, jejichž účelem bylo právě obejití kartelů, a také malé 

regionální požární pojišťovny.
921

 

5.4.3.3 Role zajišťoven při kartelizaci a vstup Slavie do kartelu pro 

průmyslová rizika 

 

Slavii, podnikající ještě mimo kartel, přinášely nižší sazby, za něž pojišťovala, vyšší 

náhrady škod, tedy náklady. Část z těchto škod přenášela Slavia díky výhodným 

zajišťovacím smlouvám na zajišťovny. Obchod se Slavií byl pro zajišťovny ztrátový, a 

proto se snažily, především v období hospodářské krize, o změnu podmínek zajišťovací 

smlouvy. 

Již v roce 1899 předaly zajišťovny prvopojistitelům v požárním pojištění 

memorandum, v němž poukázaly na ztráty, které musely nést v posledních letech a 

zdůraznily nutnost rozsáhlých změn.
922

 V dubnu 1900 požadovala Mnichovská zajišťovna 

po Slavii změnu zajišťovací smlouvy pro požární zajišťování. Výše provize, kterou si 

Slavia ponechávala za rizika, postupovaná zajišťovně, měla podle požadavků zajišťovny 

záviset na škodním průběhu Slavie. Nicméně po jednání s ředitelem Slavie se zajišťovna 

                                                 
915

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 19. září 1905. 
916

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 25. listopad 1905. 
917

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 20. leden 1906. 
918

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 26. červenec 1906. 
919

 Jistou výjimkou bylo pojištění průmyslových podniků, v němž byla vázána pouze smlouvou s První českou 
vzájemnou. 

920
 Příkladem je druhá největší živelní pojišťovna. Petr ČECH (ed.), První česká vzájemná pojišťovna [zal. r. 
1827] : v upomínku stého výročí, Praha 1928, s. 116. 

921
 Svědčí o tom rozhodnutí ředitelství Slavie, aby v okresech Libáň a Sobotka „k umožnění soutěže 
s pojišťovnou v Doksích v odboru požárním sazba pro slámu snížena byla.“ PAČP, fond „Slavia“, Protokoly 
SRR, 6. říjen 1910. 

922
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 876. 
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rozhodla vyčkat na výsledky podnikání v následujícím roce.
923

 Škodní průběh se však 

dostatečným způsobem nezlepšil. V říjnu následujícího roku tedy došlo k vypovězení 

zajišťovacích smluv pro požární i krupobitní pojišťování. Nová smlouva snížila velikost 

provize, kterou si Slavia ponechávala.
924

  O rok později pod pohrůžkou vypovězení 

zajišťovací smlouvy dosáhla obdobného snížení provize i První česká zajišťovací.
925

 

Koncem roku 1903 vypověděly Slavii zajišťovací smlouvu obě zajišťovny – 

Mnichovská i První česká - zároveň. Společný postup a zároveň požadavek stejných 

podmínek pro obě zajišťovny, protože „podle pravidel pro zajišťovny nesmí žádná 

zajišťovna poskytnout výhodnější podmínky, než druhá,“ naznačují, že nejpozději na 

počátku 20. století došlo ke vzniku kartelu zajišťoven.
926

 Důvodem vypovězení 

zajišťovacích smluv byly ztráty, které zajišťovnám obchod se Slavií přinesl. Mnichovská 

zajišťovna za dobu trvání smlouvy, uzavřené roku 1896, ztratila na požárním zajišťování 

230 000 K a na krupobitním 147 000 K. Nově uzavřené smlouvy dále snížily provizi 

Slavie a zavedly některé další podmínky.
927

 

Nicméně ani tyto smlouvy nebyly pro zajišťovny výhodné a koncem následujícího 

roku byly znovu vypovězeny. Nové podmínky měly Slavii jako prvopojistitele 

zainteresovat na tom, aby obchod zajišťovny s ní nebyl ztrátový.
928

 Nástup hospodářské 

konjunktury a nové smluvní podmínky vedly ke stabilizaci vztahu se zajišťovnami. 

Smlouva vypršela v roce 1910. Ředitelství Slavie se rozhodlo změnit strategii 

pojišťovny vzhledem k zajišťování. Cílem Slavie bylo navýšit tu část rizika, kterou si 

ponechávala ke krytí
 929

, což umožňovaly velké pojistně-technické rezervy pro požární 

pojišťování, které pojišťovna nashromáždila.
930

 Naopak zajišťovny trvaly na tom, aby 

                                                 
923

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 22. prosinec 1900. 
924

Jako podmínku jejich obnovení zajišťovna stanovila snížení požární provize Slavie na 20%. Dále měla 
pojišťovat Slavia více haličských rizik na svůj vrub. Pro krupobitní pojišťování požadovala zajišťovna 
předkládání měsíčních výkazů o stavu obchodu PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 14. říjen 1901; PAČP, 
fond „Slavia“, Protokoly SRR, 4. prosinec 1901. 

925
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 20. prosince 1902 

926
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 18 dubna 1903; Tamtéž, 1. října 1903; Tamtéž, 30. prosince 1903. 

927
 Podle nové smlouvy s Mnichovskou připadala Slavii již pouze patnáctiprocentní provize. V obvodech 
generálního zastupitelství Lvov a Lublaň a při pojišťování továren byla Slavia povinována pojišťovat 30% 
rizik na vlastní vrub. Provize Slavie v krupobitním pojištění klesla na 12%.  

928
 Podle nových smluv nebyla již Slavii vyplácena provize, ale pouze podíl na čistém zisku zajišťovny 
z obchodu se Slavií. Slavia jako dostávala podle smlouvy 15% z čistého zisku, který zajišťovně smlouva se 
Slavií přinese. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 29. října 1904; Tamtéž, 15. prosince 1904. 

929
 Tato část rizika, kterou si pojistitel ponechává ke krytí, se nazývá vlastní vrub. Velikost vlastního vrubu je 
určována podle kapitálové síly pojistitele, velikosti předepsaného pojistného v jednotlivých odvětvích a 
dosavadním škodním průběhem. Viz E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit., s. 79. 

930
 Cílem Slavie při vyjednávání se zajišťovnami bylo konkrétně odstranit obligatorní zajišťovací kvótu a 
získat vyšší provizi. 
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Slavia přijala sazby kartelu pro pojišťování továren.
931

 Ředitelství Slavie rozhoduje zvýšit 

odpovídajícím způsobem sazby a stát se členem kartelové organizace
932

 a postupovat tzv. 

konkordátu část svých továrních rizik do zajištění.
933

 

Vstup do tzv. konkordátu v roce 1910 je představuje završení tendence procesu zapojování 

pojišťovny do kartelů s celorakouskou působností. Je dokladem vlivu zajišťoven, které  

dávaly prvopojistitelům impuls k navýšení pojistných sazeb a podporovaly vznik 

kartelů.
934

 Odráží také klesající význam živelního pojištění v rámci podnikatelské strategie 

Slavie a jeho snižující se výnosnost. Nejvýznamnějším pojistným odvětvím se pro Slavii, 

stejně jako pro některé další české vzájemné pojišťovny, stalo pojištění životní. V něm 

sledovala Slavia odlišnou strategii. 

5.4.4 Odstředivé tendence českých pojišťoven v rámci kartelových organizací a 

vznik Pražského svazu pojišťoven 

 

Na konci prvního desetiletí dvacátého století bylo již požární i životní pojištění 

součástí každodennosti české střední třídy. Tato skutečnost se odrážela v rostoucím podílu 

českých pojišťoven na trhu českých zemí i v jejich zvyšující se produkci.
935

 Pojišťovny, 

podnikající na tomto trhu, přitom nesoupeřily pouze o klienty, kteří uzavírali první 

pojistku, ale snažily se také přesvědčit již pojištěné klienty ke změně jejich pojišťovacího 

ústavu. V obou případech se pokoušely nacionálně české pojišťovny středostavovského 

klienta oslovit nejen rozsahem nabídky a popřípadě cenou svých produktů, ale 

zdůrazňovaly také jeho „povinnost“ využít služby české, vzájemné pojišťovny, využívaly 

tedy rétoriku hospodářského nacionalismu. Příkladem může být konec roku 1911, kdy 

české pojišťovny interpretovaly reklamu pojišťovny Generali ve formě povídky o hloupém 

Honzovi jako „průzračné útoky […] proti našim pojišťovacím ústavům“ využily ji k 

                                                 
931

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 23. prosince 1910, Tamtéž 30. prosince 1910. 
932

 Roční přijaté zajistné konkordátu činilo 20 milionů korun a škody 61,5%. 
933

 Slavia tak podle nových zajišťovacích smluv předává 1/3 svého excedentu Mnichovské, prostřednictvím 
Generali další třetinu excedentu Riunione, Phönixu a Dunaji. Na První českou zajišťovací a na podílný 
spolek připadalo po 1/6 excedentu, při provizi 20%.; Speciální rizika mimo konkordát byla zajišťována za 
15% provizi. Závody, podléhající konkordátu, musely být nejméně z 10% pojišťovány na vlastní vrub, 
přičemž Slavii připadala 15% provize. V roce 1910 byly také uzavřeny zajišťovací smlouvy pro pojišťování 
proti krádeži vloupáním s První českou zajišťovací, Münchener Rück. a Versicherungsgesselschaft gegen 
Einbruch ve Vídni. Od dalšího roku poslední jmenovanou pojišťovnu Generali, která zajišťovala polovinu 
z cedovaných rizik. Třetinu cedovaných rizik zajišťovala Mnichovská, šestinu První česká, Generali 3/6. 
PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 21. leden 1910; Tamtéž, 1. leden 1911. 

934
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 865. 

935
 U českých pojišťoven uzavřelo životní pojištění ročně asi 20 000 klientů. 
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rozpoutání aféry, v níž za využití hesel hospodářského nacionalismu vyzývaly klienty k 

přechodu od „cizích“ pojišťoven k českým.
936

 

Tento konkurenční boj na trhu českých zemí, především v životním pojištění, 

posílil odstředivé tendence českých pojišťoven, které se snažily posílit své postavení 

v kartelových organizacích. Tenze jsou patrné nejdříve v interních jednáních mezi 

pojišťovnami. V roce 1910 tak podmiňují ředitelé Hrazánek a Vlach volbu do výboru pro 

vypracování instrukcí pro krupobitního inspektora kartelu „pod tou výslovnou podmínkou, 

že se budou příslušné porady odbývati v Praze,“ přičemž ředitel Slavie, F. Vlach, 

„připojuje k tomu další svůj požadavek, aby na příště vůbec veškeré českého obchodu se 

týkající porady a konference se konaly výhradně jen v Praze, kde veškeré pomůcky a 

doklady po ruce se nacházejí.“
937

 

Ovšem nejdůležitějším bodem, v němž došlo k roztržce mezi českými pojišťovnami 

a dalšími významnými hráči na trhu monarchie, byl vznik Protirabatové dohody 

(Antirabattübereinkommen), kondičního kartelu, uzavřeného roku 1909. Protirabatová 

dohoda, plod potíží pojišťoven, vznikajících následkem mezikrize let 1908-1909, měla 

zabránit konkurenčnímu boji, prováděnému pomocí slev z pojistného. České pojišťovny 

odmítly do tohoto cenového kartelu vstoupit. Důvodem byl odstavec smlouvy, který 

zabraňoval pojišťovnám „přebírat“ svým konkurentům již pojištěné klienty. Pro 

pojišťovny, které by toto ustanovení porušovaly, předvídal sankce. Vzhledem k tomu, že 

toto ustanovení bylo pro české pojišťovny, k nimž klienti zpravidla přecházeli, nevýhodné, 

rozhodly se k dohodě nepřipojovat. Vstupem do protirabattové dohody bylo sice zároveň 

podmíněno přijetí nově založených pojišťoven do Sdělovacího svazu, ale členství v něm 

nebylo pro české životní pojišťovny bezpodmínečně nutné.
938

 

V odborném tisku se ve stejné době objevují články, volající po zřízení 

samostatného českého kartelu.
939

 Článek Ferdinanda Krejčího, redaktora 

                                                 
936

 Z. SLÁDEK, op. cit., s. 16. 
937

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, Protokol, přiložený k poradě z 8. 4. 1910, s. 4. 
938

 Českoslovanské pojišťovnictví zdůrazňuje, že české pojišťovny, které podnikají především v Čechách, 
nepotřebují materiál o odmítnutých klientech u zahraničních pojišťoven, které docilují většinu produkce 
mimo Čechy. ANONYM, Společné zájmy slovanských pojišťoven a jednání Mittheilungsverbandu, 
Českoslovanské pojišťovnictví 6/1, 15. březen 1910, s. 41. 

939
 „Tak jest známo, že naše pojišťovny teprve v posledních deseti letech téměř rázem vyrostly na ústavy 
velké“ konstatuje koncem roku 1910 autor článku „Svaz českoslovanských pojišťoven v Rakousku-
Uhersku“ v časopisu Českoslovanské pojišťovnictví a uvažuje o zřízení stejnojmenné instituce. Podobné 
hlasy se objevují i v časopise Herold českoslovanského pojišťovnictví: „Nutno především, aby 
českoslovanské ústavy samy náležitě se zorganizovaly v dohodě, mající za účel pěstovati a utužovati mezi 
sebou přátelské styky obchodní a poctivě se snažiti o to, aby české pojišťovnictví postaveno bylo pokud 
možno na svérázný základ a zjednalo si vážené místo národohospodářské organizaci vůbec.“ 
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Českoslovanského pojišťovnictví, se připojuje k těmto hlasům a volá po zřízení „co 

nejvolnějšího svazu“.
940

 Tento článek nalezl velmi příznivou odezvu v článku P. Čecha, 

manažera První české vzájemné pojišťovny, otištěném v Národních listech v září 1911. Pro 

P. Čecha by znamenalo zřízení českého svazu především vytvoření struktury, paralelní 

k hlavní rakouské organizaci, Svazu soukromých pojišťovacích ústavů. Jeho členy jsou 

české pojišťovny od počátku, ale v jeho představenstvu neměly nikdy zastoupení. Cílem 

nového kartelu by měl být sběr statistických dat, kooperace s průmyslem, sjednocení 

terminologie, unifikace pojistných podmínek, „přizpůsobení českým poměrům“ a otázky 

obchodní techniky. Dále měl zajišťovat výchovu odborníků, styk se zákonodárnými činiteli 

a korporacemi a propagaci. Rozhodující bylo, že jeho zřízení by znamenalo odchod 

českých pojišťoven ze Svazu, který „jim dnes nevyhovuje“
941

 Přestože autor vyslovil 

„důvodnou naději, že k ustavení svazu dojde v krátké době konkrétním počinem ze středu 

našich pojišťoven,“ nová organizace založena nebyla. Projekt českého svazu pojišťoven 

byl asi především kartou, která měla posílit pozici českých pojišťoven při vyjednávání 

s dalšími členy rakousko-uherského Svazu. Výsledkem tohoto vyjednávání byla změna 

stanov Svazu, přijatá valnou hromadou v roce 1912, která jeho správní výbor rozšiřovala o 

dva členy, aby měly zastoupení i české pojišťovny. Nově vytvořená křesla obsadili ředitelé 

Vlach (Slavia) a Hrazánek (První česká vzájemná).
942

  

S rozmachem pojišťovacího obchodu v českých zemích v posledním čtvrtstoletí 

před počátkem první světové války se zvyšoval význam českého pojišťovnictví. S tím, jak 

se posilovala pozice firem na trhu, a tedy i jejich vyjednávací pozice, rostly i sebedůvěra a 

ambice jejich manažerů. Výrazem těchto rostoucích ambic byl požadavek po zastoupení 

v grémiu celorakouského svazu. Ze strany dalších členů Svazu bylo toto uznání požadavků 

českých pojišťoven (úspěšným) pokusem vznikající odstředivé tendence českých 

pojišťoven oslabit a usměrnit. 

Skutečnost, že české pojišťovny mohly s úspěchem použít hrozbu odchodem 

z kartelu jako prostředek k posílení své pozice ve vyjednávání se svými partnery, ukazuje 

                                                                                                                                                    
Českoslovanské pojišťovnictví hodnotí smlouvu mezi První českou vzájemnou a Patrií jako krok správným 
směrem, protože „zajišťuje oběma ústavům úplnou volnost, ale při vzájemné soutěži promyšlené jednání 
a hájení individuálních zájmů případnou společnou dohodou a zdárné opanování pole při soutěži s ústavy 
cizími“. ANONYM, Svaz českoslovanských pojišťoven v Rakousku-Uhersku, Českoslovanské pojišťovnictví 
1/2, 15. října 1910, s. 2; ANONYM, Dohoda českoslovanských pojišťoven, Českoslovanské pojišťovnictví 
8/2, 15. května 1911, s. 81. 

940
 Ferdinand KREJČÍ, Osamocenost českého pojišťovnictví, Českoslovanské pojišťovnictví 10/2, 5. srpen 1911, 
s. 94 

941
 Petr ČECH, Osamocenost českého pojišťovnictví, Národní listy, 8. 9. 1911, s. 10. 

942
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 25. červen 1912. 
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na význam českých pojišťoven na rakouském trhu. Realizace požadavků českých 

pojišťoven v rámci kartelu přinesla bezprostředně rezignaci na vytvoření kartelu vlastního. 

K oživení této myšlenky došlo až ve zcela jiném kontextu, během společných jednání 

pražských českých pojišťoven, která začala po vyhlášení první světové války.  

První z těchto porad se odehrály 30. července a 5. srpna v místnostech banky 

Slavie. K jednání poté docházelo s proměnlivou frekvencí, přičemž do konce roku 1914 se 

uskutečnilo dalších sedm schůzí.
943

  Předmět jednání představovaly následky válečných 

událostí a vliv moratoria. Pojišťovny dojednávaly společný postup v praktických 

problémech, které tyto události přinášely v interpretaci článků stanov, nabídce produktů, 

nebo způsobu a míře pojistného plnění.
944

 Podstatné v této souvislosti bylo, že usnesení z 

těchto porad byla následně společně prosazována na schůzích rakousko-uherského 

kartelu.
945

 Zároveň zahájily pražské pojišťovny jednání s pražskými bankami s cílem získat 

výhodnější podmínky pro ukládání technických rezerv na běžný účet. 

Schůze pražských pojišťoven pokračovaly i v roce 1915. Již v lednu tohoto roku 

byl schválen návrh, aby byl jmenován komitét, který měl zpracovat návrh stanov Svazu 

českých pojišťoven. Jeho členy byli zvoleni ředitelé tří nejvýznamnějších českých 

pojišťoven, P. Čech (První česká vzájemná), F. Vlach (Slavia) a F. Zita (Moldavia).
946

 

Návrh smlouvy, jíž se zakládalo Pražské sdružení pojišťoven, předložil 26. června 1915. 

Cílem organizace bylo „aby pojišťovny vystupovaly jednotně v důležitých otázkách 

provozování pojišťovacího, chránily čest a dobré jméno domácího pojišťovnictví a staraly 

se o uplatnění jeho významu a aby společnou dohodou tarifní sazby se upravily a tím 

konkurenční poměry klidně se utvářely.“ Prvním dodatkem ke smlouvě byly zavedeny 

společné sazby pro pojišťování sklizně a hospodářského inventáře proti požáru, platné od 

1. července 1915. Později se pojišťovny dohodly, že sjednotí sazby pro životní pojištění. 

K sdružení se ihned připojily První česká vzájemná, Rolnická, Plaňanská, Moldavia, 

Slavia; ostatní pražské pojišťovny si vyhradily čas na rozmyšlenou. Pojišťovny Praha a 

Koruna byly přijaty až na jedné z následujících schůzí. Na poradách 12. srpna a 10. září 

                                                 
943

 Usnesení z těchto schůzí zpřístupňuji v příloze č. XVIII. 
944

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, červen-srpen 1914. 
945

 Dne 4. listopadu 1914 se tak uskutečnilo jednání pražských pojišťoven, kde byly formulovány společné 
požadavky, které měl ředitel Slavie předložit na schůzi rakousko-uherského Svazu pojišťoven. Na této 
schůzi, která se uskutečnila o čtyři dny později, zazněl návrh pražských pojišťoven na vyloučení gážistů 
z moratoria, který se svaz slíbil podporovat. Svaz byl dále informován, že i pražské pojišťovny se rozhodly 
rozšířit rozsah pojistného krytí válečného pojištění a zároveň byla schválena jejich interpretace termínu 
válečné škody. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 5. listopad 1914. 

946
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 22. ledna 1915. 
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byla uzavřena smlouva, v níž se k bodům, obsaženým v návrhu, připojila ještě ustanovení, 

podle nichž mohou členové sdružení poskytovat zajištění pouze těm pojišťovnám, které se 

zaváží připojit se k jednotnému tarifu. Zároveň byly dohodnuty organizační záležitosti, 

týkající se fungování kartelu.
947

 Smlouvu podepsaly pojišťovny První česká, Moldavia, 

Rolnická, Slavia, Plaňanská, Česká vzájemná životní, Koruna, Praha a První česká 

zajišťovací banka.
948

 Do sdružení tak vstoupily všechny nacionálně české životní i živelní 

pojišťovny, sídlící v Čechách.
949

  

V průběhu války vypršela platnost zajišťovacích smluv Slavie, které byly ze strany 

zajišťoven prodlouženy přesto, že „výsledek byl pro ně velice nepříznivý“. Jako důvod 

prodloužení byly uvedeny mimořádné podmínky, které přinesla válka a naděje „že dojde 

k úpravě sazeb pro stavení, inventář, movitosti, zboží“.
950

 V říjnu téhož roku podala Slavia 

odpovídající návrh na schůzi Pražského sdružení pojišťoven. 

Ve svých usneseních se stavělo Pražské sdružení pojišťoven zřetelně skepticky vůči 

upisování rakouských válečných půjček a životních pojistek na válečné půjčky. V otázce 

válečné půjčky se v listopadu 1914 rozhodlo, že pojišťovny, jimž to finanční situace 

dovolí, budou půjčku upisovat, nicméně výše upsané částky je na rozhodnutí správních rad 

jednotlivých pojišťoven, přičemž „především musí soukromým dotazem být zjištěno, bude-

li připuštěno tuto půjčku nominální hodnotou po celou dobu jejího trvání v závěrečných 

účtech uváděti“, tedy jestli budou muset hradit ztráty na kurzu, spojené s 

případným poklesem hodnoty těchto cenných papírů. Životní pojišťovny sdružené 

v kartelu se rozhodly v roce 1917 přijímat životní pojistky na válečnou půjčku s lékařskou 

prohlídkou za normální sazby při zaplacení dvouleté sazby předem, tedy s velkou dávkou 

opatrnosti a za podmínky, klienty spíše odrazující.
951

 Podobně jako managementy českých 

bank byla kartelová organizace českých pojišťoven vůči válečným půjčkám nedůvěřivá 

především proto, že je nepokládala za jistou investici.
952

 

                                                 
947

 Řádné schůze sdružení se měla konat nejméně jednou za půl roku. Předsedající pojišťovna byla určována 
na dobu jednoho roku losem. Smlouva byla uzavřena do 31. prosince 1918. 

948
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, srpen-září 1915. 

949
 Absentovaly v něm naopak české pojišťovny, sídlící na Moravě i pojišťovny utrakvistické a veřejnoprávní. 

950
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 24. června 1916. Tamtéž, květen 1917. Byla uzavřena dohoda mezi 
akciovými a vzájemnými pojišťovnami, která určovala 1) další poplatky pro tovární objekty 2) poplatky za 
vinkulaci 3) sazby za pojištění zboží na hodnotu větší, než 20 000 K, pro skladiště chmele, zboží v prostoru 
nádraží a přístavů, skladištních budov nad 100 000 K. 

951
 Viz výše, rozhodnutí Pražského sdružení pojišťoven z 12. listopadu 1914 a 25. května 1917. 

952
 E. KUBŮ, Mezi národně uvědomělou hospodářskou zdrženlivostí, podnikatelským duchem a rakušanskou 
spoluprací. (K válečným půjčkám a žádosti českých bank o zrovnoprávnění při úvěrování vídeňských 
hospodářských ústředen z února 1918), AUC Philosophica et Historica 3-4, 1995, s. 163-181. 
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Vznik Pražského sdružení pojišťoven neznamenal vystoupení pražských pojišťoven 

ze rakouského Svazu. Pojišťovny zůstaly nadále jeho členy a podržely si i dvě místa v jeho 

vedení.
953

 Svaz v průběhu války pracoval na vytvoření jednotných pojišťovacích podmínek 

pro jednotlivá pojistná odvětví.
954

 Významné téma představovala nová legislativa.
955

 

Slavia se podílela na zřízení tzv. Svazu pro pojišťování anormálních životů, který měl 30 

členů, kteří si měli rozdělovat nepojistitelná rizika, vyplývající z vysokého věku či 

zdravotního stavu pojistníka.
956

 Na české pojišťovny připadla dvě místa v jeho vedení. 

Slavia se předběžně rozhodla na projektu podílet, přičemž na ni měly připadnout čtyři ze 

sta podílů.
957

  

Rozpad Rakouska-Uherska a budování nových institucí chápalo Pražské sdružení 

pojišťoven jako příležitost k získání exkluzivní role v českých zemích a k navázání těsných 

vazeb s těmito institucemi. V listopadu 1918 se usnáší sdružení na třech krocích. Sdružení 

má požadovat, aby v případě, že bude na ministerstvu vnitra zřízen odbor pro pojišťování, 

v něm bylo sdružení zastoupeno. Na ministerstvo financí byla vyslána deputace, která 

žádala, aby „ve všech otázkách bylo slyšeno Pražské družení pojišťoven a koncese pro nové 

pojišťovny aby byly udělovány pouze po přímém prozkoumání s ohledem na ochranu 

českého pojišťovnictví“. Zároveň se sdružení rozhodlo vyjádřit svou loajalitu novému státu 

upisováním Půjčky národní svobody.
958

  

Slavia nového rámce využila k navázání úzkých vztahů s Živnostenskou bankou a 

jejím koncernem. Uzavřela s ní dohodu „o všestranné vzájemné podpoře zájmů“ na 10 let. 

Podle smlouvy bude Slavie při ukládání kapitálu preferovat Živnobanku, která ji poskytne 

na oplátku výhodné podmínky a bude podporovat obchodní činnost Slavie v odvětvích, 

které pojišťovny v koncernu Živnobanky neprovozují.
959

 Zajišťovat se má Slavie u ústavů 

koncernu Živnobanky. Slavia má zvýšit sazby pro obytné stavby, aby nepřineslo 

zajišťování rizik Slavie První české zajišťovací ztrátu. Aby lépe vyšla vstříc potřebám 

Slavie, začne První česká zajišťovací provozovat i životní zajišťování. Mezi ústavy 

                                                 
953

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 24. června 1916. 
954

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 24. června 1916., Tamtéž, červen-červenec 1917. Svaz sestavil vzorové 
podmínky pro životní a požární pojišťování, pojišťování skla a proti krádeži vloupáním. Dále vypracoval 
všeobecné bezpečnostní předpisy pro továrny a živnostenské podniky. 

955
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 13. října 1916. 

956
 Termín „anormální“ pojištění je používán i později v odborné terminologii pojišťovnictví v meziválečném 
Československu a vychází z rozlišení mezi tzv. pojištěním normálním, lidovým a anormálním. Tento 
termín je využíván i v publikaci Dějiny pojišťovnictví II. 

957
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 24. června 1916. 

958
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, listopad 1918. 

959
 Tj. Moldavia. 
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koncernu Živnobanky
960

, tedy pojišťovnou Moldavia a První českou zajišťovací bankou, a 

Slavií bude uzavřena „přátelská dohoda o spolupůsobení“, tedy kartelová smlouva. Slavia 

získá opět právo určovat dva členy správní rady zajišťovny, které měla v době jejího 

založení a zavazuje se nakoupit znovu akcie zajišťovny. Zároveň se smluvní strany 

zavázaly, že neuzavřou podobnou smlouvu se třetí stranou.  Smlouva předpokládá také, že 

Slavie se bude podílet „na zakládání, převzetí starých pojistných ústavů nebo převzetí části 

obchodů jiných ústavů.“
961

 

5.4.5 Závěr 

 

Největší terstské a vídeňské požární pojišťovny, podnikající na trhu monarchie, 

byly od počátku padesátých let sdruženy v kartelu pro pojišťování průmyslových rizik, 

jehož členové v praxi postupovali společně ve „všech otázkách pojišťování“.
962

 K další 

kartelizaci těchto pojišťoven dala impuls hospodářská krize, která zasáhla rakouskou 

ekonomiku roku 1884, která vyvolala vznik kartelu krupobitních pojišťoven. Zároveň dala 

impuls k posílení organizace, zajišťující sdílení informací mezi životními pojišťovnami, 

k němuž došlo roku 1886. 

Slavia podnikala po svém založení ve všech pojistných odvětvích mimo kartel. 

Svými sazbami konkurovala nejen akciovým pojišťovnám, ale také některým dalším 

českým vzájemným pojišťovnám. Na počátku osmdesátých let vstoupila do kartelu pro 

sdílení informací v životním pojišťování, které v této době mělo v rámci podnikání Slavie 

podružný význam. Dopad hospodářské krize a zaznamenané škody v krupobitním 

pojišťování vedly management k rozhodnutí připojit se ke kartelu krupobitních pojišťoven.  

Nicméně tento záměr nebyl, vzhledem ke slabé pozici Slavie na trhu a z toho 

vyplývajícího slabého postavení ve vyjednávání o podmínkách vstupu, nakonec realizován. 

Slavie se naopak zapojila do dvou zajišťovacích spolků, které zformovaly vzájemné 

společnosti v polovině osmdesátých let, které kromě zajišťování umožňovaly společný 

postup při vyjednávání s dalšími aktéry a v některých případech zavázaly své členy i 

k společné tvorbě cen. 

V živelních pojištěních tak Slavie až do přelomu století nekooperovala při tvorbě 

cen ani s klíčovými akciovými společnostmi, ani s největší českou konkurenční 

                                                 
960

 V letech 1918-19 zakoupila Živnobanka akcie První české zajišťovací od vídeňské banky Merkur, které 
Živnobance zajišťovaly majoritu v zajišťovně. Živnobanka ve výsledku převzala 1/3 bankovního obchodu 
zajišťovny a stala se majoritním podílníkem dvou pojišťoven. J. VONDRÁČEK, op. cit., s. 26-27. 

961
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, s. 724-73. 

962
 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 734. 
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pojišťovnou – První českou vzájemnou.
963

 Rozhodující vliv na změnu této strategie měla 

krize v letech 1900-1903.  Vyjednávání s pojišťovnami ulehčil i vznik zastřešující zájmové 

organizace pojišťoven, která sdružovala všechny akciové i vzájemné pojišťovny 

monarchie, Svazu soukromých pojišťovacích ústavů na konci roku 1899. V průběhu krize 

a v následujících několika letech uzavřela sérii dvou- či vícestranných kartelových smluv, 

které sjednocovaly ceny pro celá pojistná odvětví nebo pouze pro část rizik (např. 

pojišťování zboží ve skladech) v jednotlivých zemích monarchie. Zároveň začala Slavia ve 

stejné době kooperovat i při tvorbě cen v krupobitním pojišťování. Toto rozhodnutí 

ovlivnily i mimořádné krupobitní škody v roce 1903. Proces kartelizace podporovaly 

zajišťovny.
964

 Především na základě jednání s nimi vstoupila Slavia na konci prvního 

desetiletí nového století do kartelu pro pojišťování průmyslových rizik, čímž se stala 

členem nejvýznamnějšího cenového kartelu monarchie.  

Management Slavie přehodnotil svou strategii ve vztahu k podílu na kartelech 

v živelních pojištěních příznačně v době, kdy jejích ziskovost a také význam v rámci 

podnikání Slavie klesaly a byly předstiženy pojišťováním životním.  

V životním pojištění se Slavia ani další české vzájemné pojišťovny do nově 

zformovaného kartelu, tzv. protirabatového svazu, k jehož vzniku dala impuls mezikrize 

1908-1909, nezapojily. Na konci prvního desetiletí 20. století posilovaly odstředivé 

tendence mezi českými a dalšími rakouskými pojišťovnami i další faktory. České 

pojišťovny požadovaly zastoupení v grémiích celorakouských organizací pojišťoven. 

V této souvislosti byly formulovány i návrhy, aby došlo k vytvoření zvláštní nacionálně 

české kartelové organizace. Hroty otupilo rozhodnutí Svazu pojišťoven, jímž získaly české 

pojišťovny dvě křesla v jeho předsednictvu. K vzniku českého kartelu dala impuls až první 

světová válka. Od prvních dnů po jejím vyhlášení dochází k neformálním schůzkám 

pojišťoven, v jejichž svolávání hraje Slavia rozhodující roli. K založení Svazu pražských 

pojišťoven, který byl přímým předchůdcem Svazu československých pojišťoven, došlo o 

rok později, v létě roku 1915. 

V pojišťovnictví monarchie byly typickou formou kartelové organizace kartely 

kondiční. Specifickou roli hrálo v rámci kartelů a organizací pojišťoven zajišťování (tzv. 

konkordát, podílné spolky), které sloužilo k rozdělování části rizik pojišťoven mezi další 

členy kartelu. Další specifikou pojišťovnictví jsou organizace, mající za cíl zajišťovat 

sdílení informací. Představují předpoklad racionálního fungování odvětví a mají paralelu 

                                                 
963

 První česká vzájemná se jeho členem nestala.  
964

 W. ROHRBACH (ed.), Versicherungsgeschichte, s. 876. 
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v kanálových informačních sítích, které spojují zajišťovny. Dynamika kartelizace 

v pojišťovnictví odrážela vývoj hospodářského cyklu. Kartelizační tendence, stejně jako 

v jednotlivých odvětvích průmyslu, zesilují po propuknutí krize, přičemž rozhodující roli 

v završení kartelizace českého pojišťovnictví měla krize 1900-1903. 
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5.5 Investiční strategie 

5.5.1 Technické rezervy pojišťoven 

Pojištění je nejen nástrojem finanční eliminace dopadů nahodilosti, ale představuje 

zároveň i tvorbu, rozdělování a užití pojistného fondu k úhradě peněžních potřeb 

ekonomických subjektů, které jsou v jednotlivých případech výskytu náhodné, vcelku však 

odhadnutelné.
965

 Je spojeno s tvorbou a rozdělováním tzv. kolektivní rezervy, vytvářené 

všemi zúčastněnými na pojištění, tedy všemi členy rizikového kolektivu. Z ní jsou 

uhrazovány náhodné potřeby v souvislosti s realizací rizik.
966

 

Budoucí platby, ke kterým se pojistitel zavazuje při uzavírání pojistných smluv, 

jsou nejisté z hlediska načasování a výše závazku. Moment přijetí pojistného se neshoduje 

s momentem realizace pojistného plnění, přičemž závazky z pojištění vyplývajících může 

pojistitel plnit i po delší časový úsek po skončení pojištění.
967

 Pojišťovnictví je, vzhledem 

k tomuto úzkému spojení s pravděpodobností, založeno na systému rezerv.
968

 K tvorbě 

rezerv dochází v souvislosti s provozem pojistných produktů, jejichž vlastnosti do jisté 

míry určují i jejich konkrétní charakter.
969

 V devatenáctém století se některé pojišťovny, 

včetně Slavie, vzhledem k těmto rezervám, které jim umožňovaly provozovat bankovní 

obchody, nazývaly pojišťovacími bankami.
970

 

V českém ekonomickém diskurzu počátku 20. století se pojem technických rezerv 

neobjevoval, mluvilo se o „fondech“ a „zálohách“.
971

 S malým stupněm rozvinutí 

českojazyčné pojistné teorie před rokem 1918 souvisí skutečnost, že problematice 

technických rezerv bylo věnováno relativně málo prostoru a přistupovalo se k ní spíše 

z hlediska praxe.
972

  

Její nejrozsáhlejší zpracování představují příslušné pasáže hesla „pojištění“ 

v Ottově obchodním slovníku. Fungování technických rezerv je zde objasněno s poukazem 

                                                 
965

 E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit., s. 31. 
966

 E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit., s. 32. 
967

 Ibidem. 
968

 J. DAŇHEL, op. cit., s. 30. 
969

 E. DUCHÁČKOVÁ, op. cit., s. 66. 
970

  „Dokud nevzešla potřeba nahradit škodu skutečně vzešlou, ukládá pojišťovna pojistné jí napřed splacené 
buď na úrok v ústavech úvěrních, nebo operuje s ním v podobě aktivních obchodů bankovních (zápůjček 
na hypotéky a zástavy movité, eskontování směnek, koupí cenných papírů). Odtud i název pro jisté 
pojišťovny obvyklý: ‚Banka pojišťovací‘.“ A. BRÁF, Spisy, s. 360. 

971
 V souhrnu se obsah obou termínů kryje s pojmem pojistně-technických rezerv. Pojem „rezerva“, které se 
v některých případech objevuje, odpovídalo pojmu záloha. 

972
 Potřeba zpracování českého výkladu specializovanější problematiky byla nižší vzhledem k dostupnosti 
německé literatury. 
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na praxi pojišťoven, které přijímají na dalekou budoucnost závazky, jejichž charakter je 

sice obecně plně předvídatelný, ale může být poznamenán náhodnými výkyvy. Aby 

pojišťovna zabezpečila rovnováhu mezi příjmy
973

 a výdaji, musí zajistit, aby byly příjmy 

větší o „přebytek“, který by mohl být uložen do jednotlivých rezerv, tedy „fondů“ a 

„záloh“ se zvláště vymezenou funkcí.
974

  

Autor hesla, úředník Slavie Václav Peča, zdůrazňuje význam zvolené investiční 

strategie, která má sledovat tři základní cíle: výnosnost, bezpečnost a likvidnost. Z těchto 

kritérií vyplývá struktura zvolených ukládacích nástrojů. Prvořadý význam přikládal Peča 

půjčkám klientům. Vedle hypotečních půjček poskytovaly pojišťovny také půjčky na 

pojistky až do výše pojistné částky, které představovaly specifikum pojišťovacího 

obchodu. Pojišťovny dále investovaly do cenných papírů, především státních obligací. 

Naopak akcie průmyslových podniků byly pokládány za riskantní cenné papíry. Jako 

možný způsob uložení rezerv uvedl Peča rovněž nákup nemovitostí, ale s poznámkou, že 

nesplňuje kritérium likvidity.
975

 Investiční strategie pojišťoven musely být v souladu 

s platnou legislativou, již představoval tzv. asekurační regulativ (rakouské ministerské 

nařízení z 5. března 1896). V jeho třicátém paragrafu byly vyjmenovány přípustné způsoby 

uložení rezerv.
976

 Dobová literatura zdůrazňuje makroekonomický především význam 

investic rezerv životních pojišťoven.
977

 

                                                 
973

 Prvním pramenem příjmů pojišťoven je pojistné, dalším zdrojem je výnos nashromážděného jmění a 
třetím manipulační poplatky. 

974
 Václav Peča rozlišuje pět druhů „fondů“, z nichž jsou kryty mimořádné náklady a škody. Akciový 
kapitál/zakládací fond je finanční záruka zakládaného podniku, sloužící uhrazení organizačních nákladů. 
Zaručovací záloha slouží k vyplácení pojistného plnění v rámci běžného správního roku. Fond na úhradu 
ztrát kurzovních umožňuje vyúčtování ztrát na kurzech cenných papírů. Z válečného fondu je vypláceno 
pojistné plnění v případě škod, vzniklých klientům v souvislosti válečným konfliktem. Fond pro 
mimořádné ztráty slouží ke krytí mimořádných škod. Zároveň rozlišuje Peča ještě tři typy „záloh“, 
sloužících k zachování finanční rovnováhy v rámci jednotlivých let. Pojišťovny tak vytvářejí tzv. zálohy pro 
nevyřízené škody, které označuje zálohu na pojistné plnění, které patří do účetní uzávěrky konkrétního 
roku, avšak v průběhu tohoto roku ještě nebylo vyplaceno. Převody pojistného označují tu část 
pojistného, které bylo zaplaceno pojišťovně do 31. 12., ale vztahuje se až na období po prvním lednu, 
popřípadě na několik následujících let (tzv. nezasloužené pojistné). Pojistná smlouva může být totiž 
uzavřena kdykoliv mezi 1. lednem a 31. prosincem. Pojistné období se z praktických důvodů začíná, 
pokud není stanoveno jinak, právě datem uzavření pojistky. To znamená, že jednotlivá pojistná období 
smluv v pojistném kmeni se nekryjí z větší části s účetním rokem pojišťovny. Část přijatého pojistného 
v jednom účetním období je tak platbou za službu, poskytovanou až v rámci dalšího účetního roku. 
Zálohy pojistného, neboli tzv. praemiové rezervy, které jsou výsledkem praxe výpočtu běžného 
pojistného v rámci životního pojištění tak, že klient platí konstantní a nikoliv zvyšující se pojistné. 
Pojistné, které takto banka přijímá v předstihu, se do dalších účetních období přenáší ve formě právě 
prémiové rezervy.   Václav PEČA, Pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 949. 

975
 Ibidem. 

976
 Podle regulativu patřily mezi povolené investiční nástroje 1. tuzemské cenné papíry s pupilární jistotou 
(tj. způsobilé k ukládání sirotčího jmění); 2. půjčky státu i královstvím a zemím na říšské radě 
zastoupených; 3. tuzemské činžovní nemovitosti, pokud nejsou zadluženy nad třetinu kupní ceny; 4. 
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5.5.2 Změny investičních strategií 

Pojišťovna hledala pro své rezervy bezpečné a zároveň výnosné uložení. Docházelo 

tak k reinvestici kapitálu, který pojišťovna koncentrovala v podobě pojistného. Cílem 

následujících podkapitol je analyzovat změny investiční strategie banky Slavie od jejího 

založení až po rok 1918 a určit faktory, které ji ovlivňovaly. Pozornost bude přitom 

věnována pouze investičním nástrojům, využívaným ke zhodnocení rezerv v životním 

pojištění.  Důvodem je skutečnost, že rezervy v životním pojištění představují velkou část 

celkového objemu rezerv pojišťovny. V roce 1913 tak technické rezervy životního 

pojišťování obnášejí 58,1 milionu K, zatímco rezervy odboru požárního pouze 5,4 milionu 

(viz graf č. 1). Makroekonomický význam rezerv v životním pojištění je tedy podstatně 

větší, než v případě rezerv pojištění škodových, které mají nadto odlišný charakter.
978

 

Vzhledem k tomu, že před polovinou 80. let byla výše rezerv i jejich roční přírůstek 

relativně nízký, soustředí se tato práce především na následující období. Hospodářská krize 

po roce 1873 přinesla totiž stagnaci rezerv. Mezi lety 1876-80 výše rezerv rostla v průměru 

pouze o - v přepočtu na koruny - 124 tisíc K ročně. Počátkem osmdesátých let přichází 

mírné oživení. V roce 1882 překročila výše rezerv poprvé hranici 10 milionů korun. Více 

než polovinu této částky však představovaly rezervy tontin, které byly následně, mezi 

polovinou osmdesátých a devadesátých let, vyplaceny klientům. Tempo růstu rezerv, 

vytvořených v rámci plnohodnotných pojištění (tedy nezahrnujících tontiny) se zvyšuje až 

v druhé polovině 80. let. V letech 1886-90 činil průměrný nárůst každý rok 419 000 korun. 

V dalších letech se získává akumulace rezerv na dynamice. V první polovině 90. let ukládá 

banka ročně v průměru 884 tisíc korun. Zatímco v roce 1878 obnášely rezervy v životním 

pojištění 1,6 milionu korun a o deset let později 4,3 miliony, činily v roce 1898 již 13,8 

milionu korun. Ještě dynamičtěji vzrostly rezervy v posledním čtvrtstoletí před počátkem 

první světové války. V první polovině desátých let se narůstají rezervy ročně v průměru o 

2,3 miliony. Do roku 1908 objem rezerv vystoupil do výše 37,2 milionu, a v roce počátku 

                                                                                                                                                    
tuzemské hypotéky poskytující sirotčí jistoty; 5. vklady u tuzemských spořitelen; 6. eskont směnek, jež se 
hodí k eskontu u Rakousko-Uherské banky; 7. půjčky na vlastní pojistky do výše odkupní hodnoty 
pojistky; 8. půjčky na cenné papíry uvedené pod číslem 1. do 80% bursovní kursovní hodnoty; 9. půjčky 
tuzemským výdělkovým a hospodářským družstvům; 10. půjčky kaucí pojištěncům, pokud je o 
bezpečnost tohoto ukládání jistinného postaráno zvláštními nařízeními, zejména zřízením zvláštních 
rezerv; 11. vklady u spolehlivých tuzemských úvěrních ústavů na běžný účet nebo na pokladniční 
poukázky, avšak jen potud, pokud obchodování toho vyžaduje, aby byly po ruce výdajné peníze. Viz. 
Nařízení ministerií věcí vnitřních, práv, obchodu a financí o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven č. 
31 z 5. března 1896, in: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené. Rok 1896, Vídeň 
1896, s. 63-92. Všeobecné stanovy „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1909, s. 15, § 31. 

977
 Karel SVOBODA, Pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 924. 

978
 V živelních pojištěních musí být při vytváření rezerv kladen větší důraz na jejich likviditu. 
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války představoval již dvojnásobek této sumy - 65 milionů korun. Mezi lety 1893 až 1913 

se rezervy navýšily 7,59 násobně. Válečná inflace přinesla další velký nárůst objemu 

rezerv, které roku 1918 dosáhly 90 milionů korun, nicméně tento růst byl vzhledem ke 

znehodnocení měny do velké míry zdánlivý.
979

 

Graf 20: Technické rezervy v životním pojišťování a celková výše rezerv Slavie, 1869-1918 (přepočteno 

na K). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie, 1886-1918. 

 

5.5.2.1 Formování investiční strategie pojišťovny (1869-1885) 

Chleborádovo provolání „K národu českoslovanskému“ a další propagační texty, 

vzniklé v době zakládání pojišťovny, zdůrazňovaly, že Slavie bude investovat 

nashromážděné rezervy tak, aby podporovala výhradně nacionálně české podniky.
980

 

Reklama pracovala s obrazem Slavie jako středobodu, do něhož se stékají různé kapitály ze 

slovanských oblastí a následně se z Prahy rozbíhají malými potůčky do českého a 

slovanského okolí. Pojišťovna tedy měla podle svých zakladatelů nejen obsluhovat celé 

myšlené společenství českého národa svými pojistkami, ale v souladu s programem 

hospodářského nacionalismu měly být využívány i nashromážděné technické rezervy. 

Na počátku své existence rozvinula banka relativně rozsáhlou investiční činnost, 

kterou ji umožnily prostředky, svěřené prostřednictvím tontin. Část kapitálu rezerv byla 

ukládána do bezpečných cenných papírů. Podle první výroční zprávy investovala Slavia 

                                                 
979

 Údaje čerpány z Výročních zpráv pojišťovny Slavie 1869-1918. 
980

 Srv. např. „Slavia“ vzájemně pojišťovací banka v Praze, in: Kalendář koruny české na obyčejný rok 1871, 
Praha 1870, s. 126-128. 
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25 000 zlatých do dluhopisů Hypoteční banky. Spolu se státními dluhopisy představovaly 

dluhopisy Hypoteční banky v následujících dvou desetiletích nejdůležitější investiční 

instrument. V roce 1886 představovaly asi 56% celkového objemu rezerv životních 

pojištění Slavie, což je logické, neboť tyto cenné papíry byly chápány jako jistá 

investice.
981

 

Kromě toho však management provozoval i obchody, které byly typické spíše pro 

akciové banky. Slavia investovala své rezervy do akcií nově vznikajících podniků. Na 

návrh Aloise Olivy, velkoobchodníka cukrem a aktéra zakládání Živnostenské banky, 

zakoupila Slavia podle výroční zprávy z roku 1870 akcie Živnostenské banky a rolnických 

cukrovarů v celkové hodnotě 20 000 zlatých. Získala i akcie cukrovaru v Dašicích a 

Tupadlech. Podle záměru, který byl však nakonec odložen, měla Slavia akcionovat 

rolnické cukrovary a rolnické akciové přádelny ve východních Čechách a na Jihlavsku.
982

 

Na konci roku 1874 měla Slavia ve svém portfoliu 1190 kusů akcií peněžních ústavů a 

průmyslových podniků v celkové hodnotě 55 568 zlatých.
983

 Ve světle burzovního krachu 

roku 1873 investice do akcií se prokázaly jako riskantní. Následkem burzovního krachu tak 

Slavia na nákup dalších akcií v podstatě rezignovala. Tuto novou strategii v přístupu 

k akciím sledovala až do roku 1918.
984

 

Akcionování zakládaných firem nebylo jediným obchodem bankovního charakteru, 

který Slavia v prvních letech své existence provozovala, nebo provozovat plánovala. 

Pojišťovna od roku 1870 v relativně rozsáhlé míře eskontovala směnky. Z 1,47 milionu 

zlatých v rezervách připadala na konci roku 1873 na eskontované směnky necelá desetina, 

111 127 zl.
985

 V té době uvažoval dokonce management o zřízení zvláštního oddělení 

úvěrního spolku pro směnečný eskont.
986

 Slavia zpravidla reeskontovala směnky, 

předkládané záložnami a v některých případech také členy správní rady pojišťovny.
987

 

                                                 
981

 Včetně tontin. Výpočet dle Výroční zpráva „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 1886, Praha 
1887, s. 35-36. 

982
 Jednatelské zprávy valných hromad Svatojanských „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 
1870, s. 9 an. 

983
 Jednalo se o akcie Živnostenské banky, První české zajišťovací, Hospodářské úvěrní banky, Česko-
moravské továrny na stroje a akcie rolnických cukrovarů. Stručný výtah z účetní uzávěrky a ze zprávy 
výroční za rok 1874, Praha 1875, s. 23. 

984
 Výjimkou jsou pouze akcie Akciové tiskárny v Lublani, Rakouské národní banky a upisování akcií při 
navýšení akciového kapitálu Živnobanky a První české zajišťovací banky, jejichž akcie Slavie již držela. 
V roce vykazovala Slavie akcie Rakousko-Uherské banky (v nominální hodnotě 91 800 zlatých), akcie 
Živnobanky (20 000zl), akcie Národní tiskárny v Lublani (1200 zlatých) a akcie českých cukrovarů (2150 
zlatých). 

985
 Výroční zpráva banky Slavie za rok 1873, s. 12. 

986
 V. PEČA, Banka Slavie, s. 111. 

987
 Ti se tak ocitali ve střetu zájmů. Toto téma, zde konkrétně na případě směnky Skrejšovského, na níž bylo 
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Směnečný eskont provozovala Slavia až do roku 1876, kdy byl zastaven. V roce 1872 

začala Slavia provozovat také lombard směnek. I v tomto případě přijímala Slavia směnky 

především od záložen. O významu, který mu management přikládal, svědčí zřízení 

zvláštního výboru cenzorů směnek, který rozhodoval o jejich přijetí.
988

 Nicméně podíl 

lombardovaných směnek na celkovém objemu rezerv Slavie je nízký. Pouze v roce 1872 

dosahuje 6% uvedené výše rezerv, později jeho podíl klesá pod 1%.
989

 až roku 1889.
990

  

Význam obchodního spojení s ústavy lidového peněžnictví spočíval v tom, že tyto 

instituce přebíraly obchodní zastoupení Slavie.
991

 To umožňovalo na jedné straně 

pojišťovně využít sítě ústavů lidového peněžnictví k oslovení velkého množství klientů, 

kteří v nich ukládali své úspory. Zároveň propůjčovalo spojení s těmito ústavy produktům 

Slavie v očích maloměstské a venkovské klientely punc důvěryhodnosti. Spojení s ústavy 

lidového peněžnictví umožňovalo Slavii efektivně oslovovat a získávat klientelu 

v požárním a v některých případech i v životním pojištění, což bylo významné především 

v prvních letech existence pojišťovny. 

Obchodní spojení s ústavy lidového peněžnictví posilovala Slavia také ukládáním 

hotovosti na účet. Tyto investice byly důležité především proto, že záložny a spořitelny, 

žádající o vklad, přistupovaly na podmínky, které jim Slavie předložila. Ty zahrnovaly 

často nejen povinnost působit jako prostředník pojišťovny, Pokud tyto ústavy poskytovaly 

svým klientům hypoteční půjčky/úvěr, musely podmínit jejich čerpání uzavřením 

požárního pojištění nemovitosti, kterou klienti ručili, u Slavie.
992

 V případě Benešovské 

spořitelny, která žádala o vklad ve výši sto tisíc korun, se město jako její zřizovatel muselo 

v roce 1913 dokonce zavázat, že postupně u banky Slavie přepojistí obecní majetek.
993

  

Na významu tento obchod získává po roce 1873 a také v dalších obdobích 

hospodářské krize. Nejprve, v sedmdesátých letech, Slavia ukládá svůj majetek pouze u 

                                                                                                                                                    
žiro Šáryho, se stalo předmětem interpelace na čtvrté řádné valné hromadě. Srv. PAČP, fond Slavia, k. 
108, inv. č. 4., Stenografický protokol sepsaný z jednání čtvrté řádné valné hromady […], s. 1 an. 

988
 Jeho členy byli v polovině 80. let P. Sedlák a R. Wunš a generální tajemník Slavie. PAČP, fond Slavia, 
Protokoly SRR, 24. ledna 1885, s. 169. 

989
 V. PEČA, Banka Slavia, s. 111-112. 

990
 V. PEČA, Banka Slavia, s. 111. 

991
 Ve výkazu uložených hotovostí požárního pojišťování se v první polovině osmdesátých let dokonce 
výslovně uvádí položka „v záložnách zastupitelských“, přičemž jejich počet přesahuje desítku. Výroční 
zpráva „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za třináctý správní rok 1881, Praha 1882, s. 27. 

992
 Srv. například žádosti PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1. březen 1894 (Jihoštýrská záložna v Celji) Tamtéž, 
2. srpen 1894 (Městská spořitelna Novo Mesto); Tamtéž, 27. června 1895 (Záložna Bohdaneč), Tamtéž, 
10. prosince 1896 (Městská spořitelna v Radovlji), Tamtéž, 8. dubna 1899 (Spořitelna v Biale v Haliči), 
Tamtéž, 23. května 1901 (Spořitelna města Brandýsa), Tamtéž, 27. února 1902 (Učitelská záložna 
Komenský). 

993
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 23. 6. 1913. 
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českých ústavů lidového peněžnictví. Na konci roku 1873 vykazuje 281 610 zlatých, 

uložených ve dvaceti českých záložnách.
994

 Později, od konce 70. let, vykazuje také 

hotovost uloženou u haličských a slovinských záložen a spořitelen. V roce 1877 nalezneme 

mezi peněžními ústavy pouze jediný, sídlící v Haliči (tzv. Agrikulturku), v létě roku 1885 

již interní bilance uvádí vedle 18 českých, tří moravských, také 18 haličských a tři další 

rakousko-uherské záložny a spořitelny.
995

 Slavia ústavy lidového peněžnictví také 

úvěrovala. Tuto činnost ovšem ukončila roku1886, po přijetí nových stanov, které musely 

podle pokynů dozorčího úřadu obsahovat ustanovení, které tuto aktivitu neumožňovaly a 

vylučovaly dokonce i ukládání hotovosti na běžný účet u některých peněžních institucí.
996

 

Prostřednictvím vkladů na účet tak byla Slavia nadále až do konce sledovaného období – 

vedle bank, kde ukládala větší část hotovosti -  spojena pouze se spořitelnami.
997

  

                                                 
994

 Tedy 19 % z 1 474 784 zlatých rezerv. Výroční zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze za 
správní rok 1873 s výtahem z protokolu o šesté valné hromadě, s. 12; NA ČR, fond Policejní ředitelství 
Praha I – prezidium 1900-1907, k. 1934, sign. V/21/II, „Slavia“ gegenseitige Versicherungsbank in Prag, 
Summar-Auszug aus den Rechnungs-Abschlüssen und dem Geschäfts-Berichte für das Jahr 1873, s. 4. 

995
 Celkem bylo v ústavech lidového peněžnictví uloženo 378 596 zlatých. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 
Výkaz pro měsíc únor 1885, Příloha k protokolu správní rady č. VIII ze dne 28. 3. 1885, s. 397-8. 

996
 Podle litery b) článku 13 stanov se rezervy mohly zužitkovat „ukládáním ve spořitelnách a v řádných 
ústavech úvěrních na účet běžný aneb na pokladniční poukázky, aby zatímně zužitkovaly se běžné 
hotovosti; v hospodářských záložnách okresních, při kterých přijímání cizích hotovostí závisí na podmínce, 
že nesmí více obnášeti než vklady vázané, dále poskytováním půjček společenstvům živnostenským a 
hospodářským, avšak na tutéž právě uvedenou podmínku, jakáž jest ustanovena pro okresní záložny 
hospodářské“. Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze, Praha 1891, s. 6. 

997
 O spojení s bankami i prostředím ústavů lidového peněžnictví a především o sociálních sítích 
managementu svědčí i skutečnost, že ve spolupráci s bankami se v lednu 1914 Slavia podílela na 
poskytnutí krátkodobého úvěru Občanské záložně ve Vršovicích, který jí umožnil překlenout nedostatek 
likvidních prostředků v době runu na záložnu, k němuž došlo v souvislosti s tzv. Vršovickou aférou. 
Vršovická záložna, která byla ještě roku 1907 malým podnikem (726 tisíc K vkladů), v následujících 
několika letech rychle rozšířila svůj obchod. V roce 1911 měla obrat 60 milionů K a na vkladech téměř 10 
milionů. V listopadu 1909 zakoupila za 4 miliony korun velkostatek Vršovice. Tuto operaci financovala 
pomocí hypoteční zápůjčky od Slavie ve výši 4,5 milionu korun. B. Herold, starosta Vršovic a 
místopředseda záložny, M. Zimmerman, náměstek starosty a předseda záložny a V. Řezníček, člen výboru 
rovněž zapojený v samosprávě, si o d záložny si nechali vyplatit za přípravu nákupu 180 tisíc korun. 
Následně tito aktéři, nacházející se ve střetu zájmů, za 100 tisíc K zakoupili část pozemků, náležejících ke 
statku, které o něco později odprodali záložně se ziskem 600 tisíc K. Když tento podvod vyšel na 
veřejnost, vyvolal run na záložnu, která, vzhledem k tomu, že většinu prostředků imobilizovala 
v hypotékách, neměla dostatek hotovosti. V této situaci poskytla Slavia bankám obnos až do výše milionu 
korun. Banky (Živnobanka, Česká průmyslová banka, Pražská úvěrní banka, Česká banka a Agrární banka) 
měly spolu s Vinohradskou záložnou složit obnos 1-2 miliony na účet v záložně Vršovice. Celá operace 
byla značně nestandardní, neboť asekuračního regulativu výrazně omezoval vklady pojišťoven na běžný 
účet v záložnách. Jednou z motivací, proč se Slavie akce zúčastnila, bylo spojení správní rady Slavie 
s mladočeskou stranou a vršovickou obcí a rodinou Heroldů, jež představoval dlouholetý starosta Vršovic 
B. Holeček, který je v devadesátých letech doložen dokonce jako člen správní rady záložny. PAČP, fond 
Slavia, Protokoly SRR, Úmluva mezi Slavií, vzájemně pojišťovací bankou v Praze a následujícími bankami, 
leden 1914. ANONYM, Vršovická aféra, Národní politika, 11. 1. 1911, s. 4.; ANONYM, Občanská záložna 
ve Vršovicích, Národní politika, 8.3.1894, s. 6. 
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V  menší míře se věnovala Slavia v sedmdesátých letech také dalšímu 

nestandardnímu obchodu, kterým bylo poskytování úvěrů na povinné zálohy na daň z řepy.
 

998
 Tato investice bezpochyby souvisela s držbou akcií rolnických cukrovarů. Na 

konci roku 1874 dosáhly výše 1326,5 zlatých.
999

 Brzy po propuknutí krize Slavia tento 

obchod zcela přestala provozovat. 

V roce 1870 se management banky na návrh F. L. Chleboráda usnesl využít 

obligace Hypoteční banky k nákupu deskového statku.  Bližší informace o něm měl 

managementu podat Jan Palacký.
1000

 Přestože z této koupě nakonec sešlo, měly 

nemovitosti zejména na počátku sedmdesátých let na rezervách Slavie relativně velký 

podíl. V roce 1873 představovala budova centrály pojišťovny na Senovážném náměstí 

celých 16 % rezerv, což souviselo s jejich stále poměrně skromnou výší. S vzrůstem 

objemu rezerv se podíl nemovitostí na rezervách pojišťovny snižoval.
 1001

    

Nástrojem, umožňoval zároveň využít rezervy a získávat klientelu pro životní 

pojištění, byly dva úvěrní spolky, zaměřující se především na klientelu z řad úředníků. 

Slavia je, podle V. Peči jako první v monarchii, zřídila na počátku sedmdesátých let.
1002

 

Vzorem prvního (Úvěrní spolek pro půjčování a zaručování kaucí) byl podobný spolek 

v Lipské požární pojišťovně, jehož fungování byl vyslán prostudovat majitel obchodní 

školy a člen ředitelství A. Nocar.
1003

 Úvěrní spolek zahájil svou činnost v roce 1870. Jeho 

cílem bylo poskytovat klientům, pojištěným na úmrtí u Slavie, úvěr na kauci, kterou museli 

skládat při přijetí do zaměstnání.
1004

 Nicméně po této službě se nezvedla velká poptávka a 

po deseti letech existence prvního úvěrního spolku dosahovaly jeho pohledávky pouze 

                                                 
998

 Stručný výtah z účetní uzávěrky a ze zprávy výroční za rok 1874, Praha 1875, s. 23. 
999

 Ibidem. 
1000

 Jednatelské zprávy valných hromad Svatojanských „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 
1870, s. 9 an. 

1001
 Specifická situace nastala v polovině osmdesátých let, kdy vykazovala Slavia v bilancích větší množství 
nemovitostí - v polovině roku 1885 počet domů a realit vystoupil na osm. Jednalo se 5 budov v Praze (čp. 
27-I, 791/1040-I, 583-II, 588-II, 978-II), jednu na Vinohradech (čp. 640), jeden dům v Karlových Varech 
(čp. 640) a realitu č. 87 v Zásadě. Vzestup počtu nemovitostí v držbě pojišťovny souvisel se zavedením 
pensijního pojišťování. Několik klientů postoupilo nemovitost výměnou za doživotní pensi. Výroční 
zpráva uvádí hodnotu nemovitého majetku 240 494 zlatých, přičemž je v ní uvedena pouze část těchto 
budov. Pojišťovna měla následně problémy se zpeněžením některých z těchto nemovitostí. Na některé 
z budov se rovněž vztahovala asanace, přičemž Slavia nesouhlasila s cenou, odhadnutou v odhadním 
řízení. Po jejich prodeji Slavia vykazovala jako nemovitý majetek pouze budovy centrály a jednotlivých 
zastupitelství, které postupně pořizovala (Lublaň, Sarajevo). PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, Výkaz 
vydání na správní náklady v lednu 1885, s. 400; Tamtéž Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie 
za rok 1885, s. 31. 

1002
 V. PEČA, Banka Slavia, s. 81. 

1003
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 25. červen 1870, s. 74. 

1004
 Částku, nutnou k uhrazení kauce, Slavia předávala klientům v hotovosti, spořitelních knížkách, cenných 
papírech, někdy převzala Slavia přímo ručení. Dobu splatnosti měly úvěry až 12 let.   



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

318 

 

výše 75 438 zlatých.
1005

 Především poté, co bylo veřejným úředníkům zákonem z 21. 

dubna 1882 umožněno ručit svým služným, byla činnost spolku postupně přenášena na 

spolek druhý
1006

,
 a
 roku 1890 došlo k jejich sloučení.

1007
  

Druhý úvěrní spolek, nazvaný Úvěrní spolek pro půjčky a zálohy vůbec, se opět 

zaměřoval především na úřednickou klientelu, nicméně jeho činnost byla širší, než 

v případě spolku prvního. Poskytoval dlouhodobé úvěry na dluhopisy, i krátkodobé úvěry 

na směnky. Dlužníci ručili svou pojistkou a v případě dlouhodobého úvěru i zápisem na 

služném. Na počátku své existence vystupoval úvěrní spolek nejen jako věřitel, ale zároveň 

přijímal i vklady klientů. Měl vyšší obrat, než spolek první. V roce 1880 byly pohledávky 

v druhém spolku šestkrát vyšší, než ve spolku prvním (srv. tabulku č. 1). 

Management Slavie plánoval roku 1870 dále zřídit úvěrní spolek, zaměřený 

speciálně na rolníky, k uskutečnění tohoto záměru však vzhledem k malé poptávce po 

životním pojištění mezi rolníky nedošlo. Podobně nevznikl ani
 projektovaný

 zvláštní úvěrní 

spolek, který by provozoval ve větším rozsahu směnečný eskont.  

Úvěrní spolky na jedné straně umožňovaly uložení části rezerv banky a jejich vyšší 

zúročení. V prvních dvou desetiletích existence pojišťovny se úvěrní spolky podílely na 

celkovém objemu rezerv životního pojišťování Slavie více než 10%. V devadesátých 

letech a po přelomu století se absolutní výše pohledávek úvěrního spolku sice 

zdvojnásobila a následně stagnovala, ale jejich podíl na celkové výši rezerv klesal. Zároveň 

podporovaly úvěrní spolky i poptávku po životním pojištění. Možnost čerpat úvěr 

představovala totiž pro klienty přidanou hodnotu, která zvyšovala atraktivnost životního 

pojištění u Slavie.  

Tabulka 79: Podnikání úvěrních spolků. Výše úvěrů v letech 1875, 1880, 1890, 1900 a 1910 (v přepočtu 

na K). 

Rok 
Pohledávky v I. úvěrním 

spolku 
Pohledávky v II. úvěrním 

spolku 
Výše rezerv v životním 

pojišťování 

1875 169 086 656 892 4 145 000 

1880 150 876 1 195 740 8 597 000 

1890 - 1 071 432 9 982 000 

1900 - 2 309 696 16 754 000 

1910 - 2 242 596 44 895 000 

 

Prameny: Výroční zprávy Slavie 1875, 1880, 1890, 1900 a 1910.  

                                                 
1005

 Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie za rok 1885, Praha 1886, s. 26-27. 
1006

 V. PEČA, Banka Slavia, s. 81. 
1007

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 123. 
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Slavia poskytovala také půjčky na vlastní životní pojistky, a to až do výše, za něž 

by je případně odkoupila. Klientům tontin půjčovala až do polovičky složených vkladů.
1008

 

Slavia poskytovala tímto způsobem především malé půjčky, obvykle ve výši několika set 

zlatých. V registratuře Slavie se nenacházejí bližší informace, týkající se klientů této 

služby. Tento nedostatek pramenů však nahrazují paměti Václava Peči, z nichž vyplývá, že  

jádrem klientely byli především rovněž úředníci, ze „značné části“ němečtí.
1009

 Celkový 

objem půjček na pojistky kopíroval, jak ukazuje předcházející graf, vývoj životního 

podnikání Slavie. Vzhledem k růstu objemu rezerv se podíl půjček klientům na využití 

kapitálu, uloženého v rezervách, naopak snižoval.  

Graf 21: Půjčky na vlastní pojistky 1886-1914 (přepočteno na K). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Půjčky na pojistky se stejně jako úvěrní spolky zaměřovaly především na klientelu 

ze střední vrstvy střední třídy. Svým způsobem byly náhradou za neexistující možnost 

vybírat uspořené peníze v případě finanční tísně ještě před nastoupením pojistné 

události.
1010

 Možnost čerpat půjčku na životní pojistku činila životní pojistku flexibilněji 

využitelnou. Tento faktor měl působit při rozhodování klientů, jestli své úspory mají uložit 

pouze do bank a ústavů lidového peněžnictví, nebo je mají diverzifikovat mezi vklady a 

pojistku. Že pomocí těchto nástrojů posilovala pojišťovna svou pozici v konkurenčním boji 

                                                 
1008

 Výroční zpráva Slavie za rok 1896, Praha 1897, s. 8.  
1009

 „[…] klienti úvěrního oddělení spokojili se většinou se zapůjčením několika hubených stovek. Úvěrní 
oddělení, „úvěr“, jak jsme ve zkratce říkali, mělo dvě pododdělení; první zkoumalo žádosti o zápůjčky a 
materialně je vyřizovalo, a pododdělení účetní.[…]Pracoval zde kolega Wirt. Výborný úředník, ovládající 
nadto perfektně němčinu. Té bylo v tomto oddělení velmi třeba. Neboť, kupodivu, značná část klientely 
byli němečtí veřejní úředníci […].“ LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, neinv., Paměti, s. 
99-101. 

1010
 Existovala možnost odkupu pojistky pojišťovnou, při ní byl však klient penalizován.  
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o úspory střední třídy s ústavy lidového peněžnictví, naznačuje i označení úvěrního spolku, 

které Slavia v prvních letech jeho existence využívala – „úřednická záložna“.
1011

 

Po polovině osmdesátých let se s postupným růstem poptávky po životním pojištění 

managementu Slavie a s tím podmíněným nárůstem výše rezerv v životním odboru naskýtá 

možnost investovat větší sumy. Ze 4,5 milionu zlatých, uložených v rezervách tontin, což 

ve srovnání s rezervami pojištění na smrt a na dožití v roce 1886 představovalo stále ještě 

čtyřnásobek, bylo 40,1% uloženo do státních dluhopisů, asi šestina rezerv byla investována 

do zástavních listů Hypoteční banky království Českého. Půjčky a úvěry klientům 

(hypoteční půjčky, půjčky na pojistky, úvěry ve dvou úvěrních spolcích) představovaly 

31,9%.
1012

 Management postupně při nákupech cenných papírů opouští státní obligace a 

preferuje obligace se zemskou garancí.
1013

  

Management Slavie na počátku své podnikatelské činnosti diverzifikoval uložení 

technických rezerv pojišťovny nákupem cenných papírů, poskytováním úvěrů i půjček 

pojistníkům i provozováním některých obchodů, které spadají standardně spíše do sféry 

činnosti akciových bank. Přitom byla vedle zúročení investovaného kapitálu důležitým 

faktorem také možnost podpory poptávky po požárním a životním pojištění. Krize roku 

1873 měla na investice Slavie dva hlavní dopady – na jedné straně se omezil s poklesem 

poptávky po tontinách objem investovaných prostředků, na straně druhé management 

vlivem krize postupně opouští pro pojišťovnu nestandardní obchody a zaměřuje se na 

investiční instrumenty, poskytující větší jistotu. Patrné je to v osmdesátých letech, kdy 

management volil především ukládání rezerv do státních obligací a cenných papírů se 

zemskou zárukou. Svou roli při tom sehrál také státní dozor a zpřísňující se předpisy, 

regulující investice pojišťoven. 

5.5.2.2 Hypoteční půjčky v Haliči, Chorvatsku – Slavonsku a Istrii (1886-1899) 
Od konce osmdesátých let se nejvýznamnějším investičním nástrojem, jak 

z hlediska výnosu, tak s ohledem na objem uloženého kapitálu, staly hypoteční půjčky. 

V dobové praxi patřilo poskytování hypotečních půjček pojišťovnami k jejich běžné, ve 

                                                 
1011

 Označení zmiňuje V. PEČA, Banka Slavia, s. 81. 
1012

 Výroční zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 1886 s výpisem protokolu devatenácté 
valné hromady, konané dne 14. května 1887, s. 35-36. 

1013
 Roku 1896 tak měla banka ve svém portfoliu obligace haličského propinačního fondu, Hypoteční banky 
markrabství Moravského, Hypoteční banky království Českého, Anglo-Rakouské banky, a komunální a 
meliorační úpisy Zemské banky Království českého, které se nacházejí v účtu cenných papírů Slavie od 
roku 1894, a jejich podíl se stále navyšuje. 
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stanovách zakotvené obchodní aktivitě. V roce 1914 kapitál uložený v hypotečních 

půjčkách přestavoval 33,5% aktiv rakouských pojišťoven.
1014

 

Že Slavia bude provozovat „zápůjčky proti pupilární jistotě neb zakupováním 

pupilárně již pojištěných půjček na statcích v zemích koruny české“
 1015

, je zakotveno sice 

již v návrhu stanov z roku 1868, management se na počátku nicméně stavěl k hypotečním 

půjčkám odmítavě. V kontextu zakladatelské horečky doufali ředitelé Slavie ve výhodnější 

umístění kapitálu. Svou strategii začal management přehodnocovat až v roce 1872, kdy se 

hypoteční půjčky poprvé objevují ve výroční zprávě mezi aktivy banky.
1016

 Následujícího 

roku se objem hypotečních půjček ztrojnásobil. Management Slavie nadto v této době 

uvažoval o zřízení zvláštního oddělení pojišťovny pro pojišťování schopnosti splácet 

hypoteční úvěr. Společně s tímto pojistným obchodem měla pojišťovna začít poskytovat ve 

velkém také hypoteční půjčky. Plán, který jako i v dalších případech investic Slavie 

předvídal podporu pojistného podnikání pomocí investice rezerv, však nebyl realizován.  

Slavia v sedmdesátých letech povolila necelý tisíc půjček.
1017

 Objem hypotečních 

půjček nejvyšší v roce 1877, kdy tyto v nich bylo uloženo více než 750 tisíc zl., tedy asi 

čtvrtina technických rezerv pojišťovny. V dalších letech se podíl hypotečních půjček 

snižuje asi na 10% rezerv.
1018

 Pro rozvoj tohoto obchodu bylo významné převzetí 

hypotečních pohledávek od haličské banky, s níž udržovala Slavia úvěrové spojení, tzv. 

Agrikulturky, která na konci sedmdesátých let likvidovala.
1019

 Slavia díky tomuto obchodu 

navázala kontakt s místními hospodářskými spolky, které se stávaly klienty oddělení Slavie 

pro hypoteční půjčky a zároveň zprostředkovávaly požární pojišťování u Slavie. 

Poskytování hypotečních půjček v Haliči se rozrostlo nejvíce v osmdesátých letech. 

Ředitelství
1020

 v tomto desetiletí schválilo asi 2800 půjček.
1021

 Slavia se zde zaměřovala 

především na drobné dlužníky, především malé a střední rolníky, kteří si zpravidla 

půjčovali sumu několika set zlatých. S půjčkou byla spojena povinnost uzavřít pojistku 

proti požáru na nemovitost, jíž klienti ručili. Vzhledem k tomu, že při poskytování půjček 

                                                 
1014

 Václav PEČA, Pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 958. 
1015

 (Prozatímní stanovy) „Slavia“ První česká banka pro vzájemné pojišťování životů, zdraví, kapitálů, 
důchodů, Praha 1868, s. 19.  

1016
 Jednalo se konkrétně o zatím nízkou částku 5000 zlatých. Jednatelská zpráva „Slavie“ vzájemně 
pojišťovací banky v Praze za správní rok 1872 s výtahem z protokolu o páté valné hromadě, odbývané dne 
16. května 1873, Praha 1873, s. 20. 

1017
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1881, s. 397. 

1018
 V. PEČA, Banka Slavia, s. 110. 

1019
 C. NEČAS, Na prahu, s. 20. 

1020
 O udělení půjčky rozhodovalo ředitelství, přičemž hlavní slovo měl generální tajemník.  

1021
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1890, s. 26. 
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haličským rolníkům nečelila Slavia tak silné konkurenci dalších úvěrních ústavů, jako na 

českém venkově (záložny, vznikající okresní hospodářské záložny, spořitelny, banky), 

mohla poskytovat půjčky na vyšší, zpravidla 7% úrok, zatímco v Čechách v té době 

půjčovala na úrok o dvě procenta nižší.
1022

 

Na konci osmdesátých let začala Slavia ve větší míře poskytovat hypoteční půjčky 

v další ekonomicky zaostalé oblasti, na jihu habsburské monarchie. Hlavním odbytištěm 

tohoto produktu se stalo Chorvatsko a Slavonsko. Úvěrové potřeby v regionu je třeba 

zasadit do kontextu hospodářského vývoje místního venkova. Země měla agrární ráz. 

Výkup z roboty po roce 1848 a dezintegrace rodinných zadrug daly dynamiku procesu 

fragmentace pozemkového vlastnictví.
1023

 Došlo ke krizi vlastnických vztahů. Majetek 

chudnoucích rolníků končil na nucených dražbách. Velkostatky, které nezvládly přechod 

do nových podmínek, byly prodávány bankám a parcelovány. Pozemky si zakupovali nově 

příchozí – Češi, Němci, Maďaři, Slováci i Ukrajinci.
1024

 Postavení místních rolníků dále 

zkomplikovala agrární krize.
1025

 Hypoteční dluhy rolníků se pro svůj sociální dopad staly 

významným politickým tématem (a to nejen v jihoslovanských částech monarchie, ale také 

v Čechách, kde byly požadavky po ulehčení zadlužení rolníků součástí programu agrární 

strany).
1026

 

V devadesátých letech schválilo ředitelství poskytnutí celkem 5587 hypotečních 

půjček, z čehož většina spadala na Chorvatsko-Slavonsko. Z provedené sondy do 

protokolů ředitelství je patrné, že se Slavia zaměřila v Chorvatsku a Slavonsku, stejně jako 

v Haliči, se tak Slavia zaměřila na venkovskou klientelu, zde konkrétně na malorolníky.
1027

 

                                                 
1022

 Přitom pojišťovna čelila relativně malému riziku, vzhledem k tomu, že stanovami z roku 1886 byla výše 
hypoték omezena na maximálně ¾ ceny při pozemcích, 2/3 při domech činžovních a jedné třetiny při 
mlýnech. Hranice je tedy položena nad sirotčí jistotou. Stanovy banky Slavie, Praha 1886, s. 13. 

1023
 Osmina rolníků dle statistiky z roku 1895 hospodařila na rozloze menší, než jedno jitro. Celých 31 % 
rolníků vlastnilo mezi 1-5 jitry.  Na pozemky mezi 10 a 20 jitry připadlo 27 % rolníků. Střední a velké 
rolníky (20-200 jiter) představovali pouze 8,33 % vlastníků půdy. Na 589 velkostatků připadlo 26,1% půdy. 
Průměrná rozloha velkostatku byla 1189 ha. Autor nevyužívá uherské (menší) jitro (0,4316 ha), nebo jitro 
katastrální (0,5755 ha), ale jednotku, která odpovídá 1,737 ha. Željko MATAGA, Poljoprivredno 
zadrugarstvo u Hrvatskoj: razvoj i temeljni problemi, Sociologija sela 43, 2005, s. 17-42. 

1024
 Ibidem.  

1025
 Viz Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Agrární strana, agrární peněžnictví a agrární úvěr. Institucionalizace 
agrárně-ekonomického zájmu a jeho prolínání se zájmem politickým, In:  J. HARNA – B. RAŠTICOVÁ, 
Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea Uherské hradiště 
15/2010, Uherské Hradiště 2010, s. 155-156. Pro slovinské prostředí viz monografii Žarko LAZAREVIČ, 
Kmečki dolgovi na Slovenskem. Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948, 
Ljubljana 1994. Pro chorvatský případ Ž. MATAGA, op. cit., s. 17-30. 

1026
 E. KUBŮ – J. ŠOUŠA, Agrární strana, agrární peněžnictví, passim. 

1027
 Jako malorolníky klienty sociálně zařazuje manažer generálního zastupitelství v Záhřebu, Josef Hanuš. 
Výše půjček i hodnota majetku, jímž ručili, to potvrzuje. V. PEČA, Banka Slavie, s. 162. 
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Například v roce 1897 z 849 žadatelů o půjčku sídlilo v jednom z větších měst pouze šest.  

Půjčky, o které Slavii žádali, byly poměrně nízké. V roce 1890 obnášela například 

průměrná výše jedné půjčky 339 zlatých. Hodnota pozemků, kterými dlužníci ručili, se 

pohybovala od několika set do tisíce zlatých, pouze ve výjimečných případech se jednalo o 

několik tisíc zlatých. 

Tabulka 80: Regionální struktura příjemců hypotečních půjček banky Slavie v letech 1890, 

1893 a 1897 v Chorvatsku a Slavonsku podle okresů. Tučně vyznačeny okresy, které byly součástí 

bjelovarsko-križevské a požegské župy.  

1890 1893 1897 

Okres Počet půjček Okres Počet půjček Okres Počet půjček 

Bjelovar 97 Bjelovar 31 Bjelovar 234 

Daruvar 43 Đurđevac 29 Nova Gradiška 90 

Ruma 41 Bošnjaci 27 Garešnica 74 

Garešnica 36 Daruvar 23 Grub. polje 72 

Vinkovci 26 Šid 22 Novska 39 

Koprivnica 26 Pakrac 20 Požega 32 

Grub. polje 25 Garešnica 16 Brod 31 

Novska 22 Požega 15 Križevci 30 

Nova Gradiška 17 Zagreb 13 Daruvar 22 

Brod 16 Grub. polje 11 Đurđevac 19 

Požega 13 Ruma 9 Čazma 19 

Zemun 12 Zemun 6 Pakrac 19 

Đurđevac 10 Koprivnica 5 Djakovo 18 

Virovitica 9 Pregrada 5 Sisak 16 

Irig 7 Novska 5 Virovitica 14 

další 36 Další 60 další 120 

celkem 436 Celkem 297 celkem 849 

Prameny: Databáze MS Access sestavená dle PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1890, 1893, 1897. 

Na základě sondy, provedené do protokolů ředitelství, je možné blíže specifikovat i 

regionální původ klientely (viz tabulku č. 2). Pokud zařadíme okresy, odkud dlužníci 

pocházejí, do vyšších správních jednotek, žup, ukáže se, že dvě z nich jsou výrazně 

zastoupeny. Velké množství dlužníků pocházelo z bjelovarsko-križevské
1028

 župy, která se 

například v roce 1890 podílela na úhrnu všech žádostí o půjčku 45,4 procenty.
1029

 Druhou 

takto silně zastoupenou župou byla župa Požega, jejíž podíl se v těchto letech pohyboval 

mezi 20-30%.
1030

 Z těchto dvou žup pocházela většina klientely, čerpající půjčky u banky 

                                                 
1028

 Tento podíl v dalším zkoumaném roce, 1893, klesl na 32,7%. Naopak roku 1897 se zvýšil až na 53,1%.  
Bjelovarsko-križevačka županija se skládala se z okresů Bjelovar, Garešnica, Đurđevac, Grubišno Polje, 
Koprivnica, Križevci a Križ, který se v průběhu sledovaného období rozdělil na menší okresy Čazma a 
Kutina. Pro detailní informaci a mapu okresu konzultuj Mirela Slukan ALTIČ, Povijest županijskog upravno-
teritorialnog ustroja Bjelovarsko-bilogorske županije. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i 
umjetnički rad u Bjelovaru, br. 2(2008), str. 9-33; především s. 17-23. 

1029
 Žádostem bylo zpravidla vyhověno, nicméně Slavia často odsouhlasila půjčení nižší částky, než žádal 
klient. 

1030
 Konkrétně 26,8% v roce 1890, 23,6% o tři roky později a 27,4% v roce 1897. Župu (Požeška županija) 
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Slavie v Chorvatsku a Slavonii. Roku 1897 jejich podíl na celkovém počtu žádostí o 

půjčku přesáhl 80,5%.  

Pro obě tyto župy je charakteristický relativně velký podíl české menšiny. Lidé 

z českých zemí začali do Chorvatska a Slavonska přicházet již ve dvacátých letech 19. 

století. Příliv obyvatelstva stoupal dále ve třicátých letech. Další obce byly kolonizovány 

mezi čtyřicátými a šedesátými lety 19. století. Největší dynamiku získal příliv českého 

obyvatelstva po zrušení vojenské hranice (tj. po roce 1871). V devadesátých letech příliv 

obyvatel z českých zemí ustává. V závislosti na různých faktorech se příslušníci 

jednotlivých přistěhovaleckých vln lišili právním postavením i mírou národního povědomí. 

V obou případech však platilo, že osídlili převážně venkov. 66,3% Čechů v Chorvatsku a 

Slavonii bylo zaměstnáno v zemědělství. Tři čtvrtiny českých rolníků obdělávaly půdu do 

25 ha. Na chorvatském venkově představovali poměrně zámožnou skupinu a těšili se 

reputaci dobrých zemědělců. Oblast, osídlená Čechy, představovala přibližně 

stokilometrový pás mezi Záhřebem a slavonskou Požegou. Její středisko tvořily požegská 

župa, kde v roce 1905 žilo 14 746 Čechů, a bjelovarsko-križevská župa, kde se nalézalo 

11 189 Čechů.
1031

 Slavia tedy ve snaze nalézt klientelu pro hypoteční půjčky v Chorvatsku 

a Slavonii zaznamenala největší úspěch v regionech, obývaných Čechy. Nicméně, soudě 

alespoň podle jmen žadatelů o půjčku, tvořilo obyvatelstvo s kořeny v českých zemích 

pouze menší část klientely, čerpající hypoteční půjčky. Důvodem silného zastoupení těchto 

regionů mezi dlužníky Slavie byla spíše hustší síť obchodních zástupců, kterou si zde 

Slavia vzhledem k přítomnosti české menšiny vybudovala.
1032

 

V devadesátých letech se tak jádro dlužníků Slavie přesunulo do království 

Chorvatska a Slavonie, tedy do zalitavské části monarchie. Roku 1896 dosáhl podíl 

chorvatsko-slavonských dlužníků na celkové výši hypotečních půjček Slavie hranice 50%, 

v dalších pěti letech se přes ni přehoupl. V roce 1899, kdy dosáhl maxima, obnášel 

57,31%. Provozování hypotečních půjček v Chorvatsku a Slavonsku mělo nezanedbatelný 

význam pro požární pojišťovací obchod Slavie v tomto regionu. Klient, čerpající hypoteční 

půjčku se i zde musel zavázat k pojištění své nemovitosti u banky Slavie. Vzrůst objemu 

poskytovaných hypotečních půjček v regionu tak byl kopírován nárůstem přijatého 

                                                                                                                                                    
tvořily okresy Brod, Daruvar, Novska, Pakrac, Požega a Nova Gradiška.  

1031
 Iva HEROLDOVÁ, Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy, In: Češi v cizině 9, 1996, s. 67-95., V okrese 
Daruvar představovali Češi 23,98% obyvatel, v okrese Čazma 5,63%, Garešnica 6,69%, Grubišno polje 
9,15%, Kutina 8,69%, Bjelovar 6,02%, Novska 5,75%, Pakrac 5,54% a Požega 5,45% obyvatel. 

1032
 V tomto regionu podnikaly i další české firmy – především banky a cukrovary. Nicméně nepatřily mezi 
klientelů, čerpající půjčky Slavie. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Heroldov%C3%A1,%20Iva
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=%C4%8Ce%C5%A1i%20v%20cizin%C4%9B
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pojistného. V roce 1896 vykázalo generální zastupitelství v Záhřebu oproti roku 1887 

trojnásobný objem přijatého pojistného. Naopak poté, co poptávka po hypotečních 

půjčkách v regionu opadla a Slavia poskytování půjček ukončila, objem přijatého 

pojistného klesl o třetinu.
1033

 Zároveň představovaly hypoteční půjčky dobré zúročení 

rezerv. V Haliči, Chorvatsku a Slavonsku i Istrii, hospodářsky zaostalých regionech, kde 

byl úvěr drahý a pro rolníky obtížně dostupný, mohla Slavia po dlouhou dobu poskytovat 

půjčky na vyšší úrok, než v českých zemích. V roce 1890 se úroková míra držela ještě na 

sedmi procentech. Postupně, se sílící konkurencí, však Slavia musela úrokovou míru 

snižovat. O tři roky později půjčovala Slavia v některých případech na 6% a roku 1897 byl 

již 6% úrok pravidlem. Tato úroková míra byla vyšší, než v případě bank, a shodovala se 

s úrokovou mírou, za niž poskytovaly úvěr spořitelny (6-7½%).
1034

  

V devadesátých letech zahájila Slavia rovněž poskytování hypotečních půjček 

v Istrii. Tomuto rozhodnutí předcházela cesta generálního tajemníka Vlacha po tomto 

regionu v doprovodu manažera generálního zastupitelství Ivana Hribara. Manažeři 

pojišťovny se zajímali o úrodnost půdy, kvalitu používaných stavebních technologií 

v různých regionech Istrie, a také o „národní charakterové vlastnosti“ jednotlivých etnik, 

tuto oblast obývajících, především o jejich vztah k půdě a jejich kvality jakožto 

hospodářů.
1035

 Podle ředitelem podané zprávy o obchodní cestě byla Istrie slibným trhem 

jak pro požární pojištění, tak pro hypoteční půjčky. Na základě získaných informací se 

management rozhodl poskytovat hypoteční půjčky Slovincům a Chorvatům v úrodných 

částech Istrie a dojednat spolupráci s advokáty ve větších městech, kteří měli působit jako 

prostředníci.
1036

 Za tři následující roky zde Slavia poskytla 310 hypotečních půjček, 

přičemž se opět jednalo o relativně nízké obnosy v řádu několika set zlatých.
1037

  

V polovině 90. let zvažoval management Slavie na návrh Ivana Hribara, jestli by 

měl rozšířit poskytování hypotečních půjček i na Dalmácii. Vzhledem k rozvíjejícímu se 

požárnímu pojišťování v regionu Hribar uvažoval také o zřízení generálního zastupitelství 

                                                 
1033

 V. PEČA, Banka Slavie, s. 163. 
1034

 Spořitelny byly podle hesla Ottova obchodního slovníku v Chorvatsku na přelomu století hlavním 
zdrojem drobného úvěru. Viz. Čeněk SLEPÁNEK, Chorvatsko-Slavonsko, Ottův slovník obchodní, sv. 1., A-J, 
s. 1123.  

1035
 Podle zprávy, podané generálním tajemníkem, byli „nejlepšími hospodáři Slovinci a Chorvati“, zatímco 
italské obyvatelstvo je stereotypně popsáno jako lenivé a nadto „žijící z mozolů slovanských rolníků“.   

1036
 Hypoteční půjčky měly být poskytovány pouze v v západní, jižní a jihovýchodní Istrii (okresy Koper, Buje, 
Montona, Buzet, Pazin, Poreč, Castelnuovo a Voloska), ale ne ve vnitrozemí, které bylo hornaté a 
neúrodné. Prostředníky se měli stát advokáti v Terstu, Buzetu, Volosce a Polji. PAČP, fond Slavia, 
Protokoly SRR, 3. července 1893. 

1037
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 27. 10. 1896. 
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ve Splitu.
1038

 Nakonec byly oba plány odloženy.
1039

 Tomuto rozhodnutí daly později za 

pravdu ztráty, které Slavie v regionu utrpěla v požárním pojišťování.
1040

 

Pouze početně malá část klientů, čerpajících hypoteční půjčku od Slavie, pocházela 

z českých zemí. Počet českých žadatelů o půjčku nepřekročil ani v jednom z uvedených let 

hranici jednoho sta osob. Roku 1897 zažádalo například o hypoteční půjčku 57 osob 

z Čech, Morava mezi klientelou nefigurovala vůbec. Jako ve všech ostatních regionech se i 

Čechách zaměřila Slavia na rolníky. Průměrná výše čerpaných půjček a hodnota pozemků, 

jimiž dlužníci ručili, byla však vyšší. Roku 1890 činila například průměrná výše vypůjčené 

částky 1342 zlatých, o sedm let později dosáhla 1024,5 zlatých. V rámci českých zemí se 

Slavia regionálně zaměřovala na klientelu z Čech, především z blízkého okolí Prahy.
1041

 

Úvěrové potřeby zemědělských podniků zde však již kryly v různé míře záložny, okresní 

hospodářské záložny, spořitelny i banky a od konce osmdesátých let v sílící míře také 

raiffeisenky. Vzhledem k větší konkurenci ze strany těchto institucí půjčovala Slavie na 

nižší úrok, než v ostatních regionech. Pohyboval se okolo 5%.
1042

 

Je obtížné určit, zda a do jaké míry představovalo poskytování hypotečních půjček 

výnosný obchod. Hypoteční půjčky nabízely vyšší zúročení kapitálu, než investice do 

obligací zemských bank. Zároveň sloužil hypoteční úvěr pojišťovně k získávání klientely. 

Po uzavření hypotéky musel totiž dlužník rovněž pojistit svou nemovitost proti požáru. 

Pojišťovna si tím klienty k sobě pevně připoutávala po celou dobu splácení půjčky. 

Nicméně hypoteční půjčky menším rolníkům v ekonomicky zaostalých regionech 

monarchie představovaly pro pojišťovnu rovněž určité riziko, neboť nebylo jisté, že klienti 

budou sto půjčky v relativně krátké době splatit.
1043

 Management pojišťovny přikládal této 

otázce velkou váhu, o čemž svědčí i zmiňovaná zpráva generálního tajemníka Slavie o 

obchodní cestě po Istrii, která zdůrazňuje ujištění místních aktérů, že exekuční prodeje 

                                                 
1038

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 16. únor 1895. 
1039

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 26. září 1895. 
1040

 Viz výše. 
1041

 V roce 1890 představují okresy Karlín, Zbraslav, Vinohrady a Smíchov 35,6% všech v tomto roce Slavií 
v českých zemích uzavřených hypotečních půjček. Téměř 40% podíl si udržují tyto 4 okresy i v dalších 
zkoumaných letech: 1893 a 1897. Zároveň jsou nezanedbatelně zastoupeny i další přilehlé okresy -  např. 
Říčany. S nimi podíl dosahuje 53,3%, 43,4% a 77,2%. Přitom drtivá většina klientů vlastnila půdu na 
venkově. V roce 1890 ručil majetkem v okresním městě dlužník pouze v šesti ze 45 případů.  

1042
 V poslední lokalitě měla mít „dvě až tři výpůjčky“. LA PNP, pobočka Staré Hrady, Václav Peča, neinv., k. 1, 
Ukládací politika pojišťoven se zřetelem na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze, s. 18. 

1043
 Maximální doba splatnosti půjčky byla 12 let. 
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budou výjimečné, protože zde „lidé lnou k půdě“. V případě, že by přesto musel majetek 

být vydražen, bude prý díky poptávce po půdě možný jeho prodej za výhodnou cenu.
1044

  

Již po třech letech po zahájení půjčování v Istrii bylo však jasné, že bude nutné 

soudně vymáhat 16 ze 310 poskytnutých hypotečních půjček.
1045

 O rok později se ukázalo 

navíc, že po majetku, který šel kvůli nesplaceným závazkům do dražby, je malá poptávka. 

Slavia musela majetek v dražbě sama koupit a pak se ho pokoušet dále prodat, přičemž 

musela prostředníkům vyplácet provize.
1046

 V roce 1903 zjistil na obchodní cestě po 

Chorvatsku a Istrii ředitel Slavie K. P. Kheil, že odhady majetku, kterým klienti ručili, byly 

přehnané. Pokusy o jejich prodej či pronájem tak končily neúspěšně.
1047

 Situaci 

komplikovala dále skutečnost, že centrála již neměla přehled, kolik dluhů skončilo 

exekucí. V Chorvatsku, kde se Slavia setkala se stejnými problémy, které byly však 

znásobeny množstvím poskytnutých půjček, se pojišťovna pokusila odprodat všechny 

vydražené usedlosti Chorvatské rolnické bance, ústřední bance vznikajících raiffeisenek. 

Ta však nabídku odmítla.
1048

 V ředitelství Slavie byl navíc kritizován údajně pasivní postoj 

advokátů, kteří Slavii zastupovali. Docházelo k promlčení pohledávek. Komplikace 

s hypotečními půjčkami se protahovaly. Ještě v roce 1911 nalezneme v protokolech 

ředitelství zprávu z inspekční cesty generálního tajemníka, který zrevidoval u terstského 

advokáta hypoteční půjčky v Istrii a pohrozil advokátovi odejmutím zastupování Slavie, 

pokud neuvede věci do pořádku.
1049

  

Celková bilance obchodu s hypotečními půjčkami Slavie v jihoslovanských zemích 

chybí.
1050

 Ani interní expertiza z pera Václava Peči, psaná roku 1909, neodpovídá 

jednoznačně.  Na jedné straně sice Peča připouští, že především „v dřívějších dobách 

přinesl obchod hypoteční v jihoslovanských zemích jisté ztráty“, zároveň však podle něj 

v případě hypotečních půjček v Haliči, Istrii i Chorvatsku a Slavonsku šlo o „obchody 

nejvýnosnější“.
1051

 Vzhledem k tomu, že pojišťovna poskytovala půjčky pouze do 

poloviny hodnoty nemovitosti a na vysoký úrok, který kompenzoval pro pojišťovnu 

                                                 
1044

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 3. července 1893. 
1045

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 27. říjen 1896 
1046

 Exekuce vysvětlovali lokální aktéři pomocí nacionálních stereotypů, neboť podle nich docházelo 
k exekucím pouze „v okresech s Vlachy silně promíšených“. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 26. 11. 1897. 

1047
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1. říjen 1903. 

1048
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1. říjen 1903. 

1049
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 25. únor 1911. 

1050
 Bilance pojišťovny uvádějí sice položku odpisy pohledávek, ta však zahrnuje pohledávky i po klientech 
pojišťovacího obchodu a někdy je spojena i s dalšími odpisy. 

1051
 LA PNP, pobočka Staré Hrady, Václav Peča, k. 1, neinv., „Ukládací politika pojišťoven se zřetelem na Slavii, 
vzájemně pojišťovací banku v Praze“, s. 20. 
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případné riziko, dále, že pojišťovna účtovala k splátkám přirážky ve formě správních 

poplatků a nadto poskytováním hypotečních půjček Slavia i stimulovala poptávku po 

svých produktech v požárním pojišťování, se domnívám, že hypoteční půjčky 

představovaly ve výsledku výnosný obchod. Podporovala by to i skutečnost, že Slavia 

poskytování hypotečních půjček v Chorvatsku ukončila až v roce 1905 a důvodem byly 

nikoliv ztráty, ale klesající poptávka. 

Slavia od počátku sedmdesátých let do roku 1910 přijala celkem 10 146 žádostí o 

hypoteční půjčku, polovinu z nich v devadesátých letech. Před rokem 1890 Slavia čerpali 

klienti u banky Slavie pouze 4346 půjček. V roce 1890 bylo v hypotečních půjčkách 

uloženo v přepočtu 1 669 880 korun
.1052

  Jenom v devadesátých letech banka poskytla 

dalších 5278 půjček. V roce 1898 se tak suma, uložená v půjčkách, více než zdvojnásobila 

(na 4 019 010 K). Po tomto roce se však začíná celková hodnota hypotečních půjček 

v portfoliu Slavie pomalu snižovat. Tento proces získá dynamiku mezi lety 1904-1907, kdy 

se propadne o 772 tisíc korun. Dlužníci totiž postupně spláceli své závazky, aniž by byly 

čerpány nové půjčky. V prvním desetiletí 20. století pojišťovna poskytla pouze 937 

hypotečních půjček.
1053

 Znamená to, že v novém století poptávka po drobných půjčkách od 

Slavie podstatně klesá.  

Příčinu propadu poptávky lze hledat ve vývoji peněžnictví v zemích, kde Slavia 

podnikala. Slavia čím dál silněji pociťovala konkurenci dalších chorvatských i cizích 

peněžních ústavů.
1054

 Zřizovaly se nové úvěrní ústavy a o podobné půjčky rozšířily svou 

obchodní činnost i některé záložny. Obzvláště významný bylo v této souvislosti šíření 

úvěrních družstev raiffeisenova typu, které se zaměřovalo na stejnou klientelu.
1055

 

Konkurenční produkty ve srovnání s půjčkami Slavie nabízely výhodnější splátkový 

kalendář. Slavia poskytovala totiž půjčky splatné maximálně během 12 let. Tím splátky na 

                                                 
1052

 V převodu ze zlatých. 
1053

 Počítám zde pouze půjčky nižší, než deset tisíc korun. O vyšších půjčkách viz dále. 
1054

 LA PNP, pobočka Staré Hrady, Václav Peča, k. 1, neinv., „Ukládací politika pojišťoven se zřetelem na Slavii, 
vzájemně pojišťovací banku v Praze“, s. 19. 

1055
 Budování sítě ústavů lidového peněžnictví v regionu probíhalo oproti českým zemím asi s desetiletým 
zpožděním. První záložna schulze-delitzschova typu, Blagajna uzajemne vjeresije, byla založena na 
Korčule v roce 1864 a stala se střediskem šíření tohoto typu ústavu lidového peněžnictví. K rozvoji 
úvěrních družstev raiffeisenova typu došlo až na přelomu století. Roku 1902 byla založena Chorvatská 
rolnická banka (Hrvatska poljedelska banka), která plnila roli ústřední banky všech chorvatských 
rolnických úvěrních družstev (hrvatske seljačke zadruge). O dva roky později vzniká Hrvatska seljačka 
stranka bratrů Radićových, v jejímž programu hraje družstevnictví významnou roli. Výsledkem 
zakladatelské aktivity je skutečnost, že roku 1914 družstev tohoto typu působí několik set. Svým členům 
poskytovaly úvěr především na nákup půdy (34%), splácení starých dluhů s lichvářskými úroky (30%) a 
stavbu domů. Ž. MATAGA, op. cit., s. 25. 
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půjčky Slavie poměrně vysoké a pro rolníky tíživější. Konkurence přitom poskytovala 

půjčky s delší, až 30 letou dobou splatnosti. Klienti si nové půjčky obstarávali spíše u 

konkurenčních ústavů.  Další využili půjčky s výhodnějšími podmínkami ke splacení 

nevýhodných půjček od Slavie, o čemž svědčí větší počet předčasně splacených půjček po 

přelomu století.
1056

  

5.5.2.3 Dluhopisy zemských bank (1900-1907) 

S tím jak klesá poptávka po hypotečních půjčkách, začíná Slavia ukládat čím dál 

větší část svých rychle narůstajících rezerv do cenných papírů zpravidla veřejných 

peněžních institucí.
1057

 Suma, uložená v cenných papírech, emitovaných zemskými 

bankami, převážila roku 1900 částku, uloženou v hypotečních půjčkách a následně, roku 

1902, i v půjčkách klientele celkem.
1058

 Tento trend pokračoval i v následujících letech. 

Zatímco v roce 1899 představoval poměr hypotečních půjček k cenným papírům 1:1,3, 

dosáhl poměr mezi nimi v roce 1908 téměř 1:10.
1059

  

Největší část rezerv Slavie byla investována v Čechách. Obzvláště se přitom 

pojišťovna zaměřila na úpisy Zemské banky pro Království české, do nichž ukládala část 

svých rezerv od roku 1894. V roce 1910 měla Slavia ve svém portfoliu cenné papíry, 

emitované Zemskou bankou, v hodnotě 16,03 milionu korun, což představovalo asi třetinu 

jejích technických rezerv.
1060

 Pojišťovna upisovala komunální úpisy, které představovaly 

90% všech Slavií zakoupených cenných papírů, emitovaných Zemskou bankou. Slavia 

byla jakožto pojišťovna jedním z nástrojů koncentrace kapitálu. Investicemi technických 

rezerv do komunálních úpisů vykonávala roli převodové páky mezi úsporami střední třídy 

                                                 
1056

 PAČP, fond Slavia, k. 132, fasc. 4, Stenografický protokol řádné valné hromady vzájemné pojišťovací 
banky Slavia ze dne 14. května 1908, LA PNP, pobočka Staré Hrady, Václav Peča, k. 1, neinv., „Ukládací 
politika pojišťoven se zřetelem na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze“. 

1057
 Mezi ně jsou počítány např. Zemljišno vjeresijski zavod kraljevine Dalmacie, Hypoteční banka Království 
českého, Zemská banka Království českého, Hypoteční banka Markrabství moravského, Zemědělská 
banka Markrabství moravského, Galicyjski ziemski bank kreditowy, ale také hypotečním a komunálním 
úvěrem se zabývající Hrvatsko-Slavonska zemaljska hipokekarna banka v Záhřebě, která přesto, že 
používá tento název a zemský znak, není de iure zemskou bankou, neboť je založena soukromým 
kapitálem. Srovnej heslo „Banky“ v Ottově obchodním slovníku, svazek I, s. 147-172.  

1058
 V roce 1899 Slavia měla v hypotečních půjčkách uloženo 1 974 902 zlatých, do cenných papírů zemských 
bank uložila 1 967 502 zlatých. Roku 1902 bylo v hypotečních půjčkách uloženo 8 365 647 K a v zemských 
cenných papírech 8 786 302 K. 

1059
 LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, neinv., zpráva „Ukládací politika pojišťoven se 
zřetelem na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze“. 

1060
 Roku 1910 měla Slavia ve svém portfoliu celkem 2,63% z  úpisů Zemské banky v celkové hodnotě 610 
milionů korun, které byly v oběhu. Srv. heslo „Banky“, Ottův obchodní slovník, sv. 1, s. 150. Podíl Slavie 
vypočítán z příslušné výroční zprávy. 
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a úvěrovými potřebami samospráv v českých zemích, které těchto prostředků využívaly 

k vybudování ekonomické a sociální infrastruktury.
1061

 

Banka rozšiřovala své portfolio i o další cenné papíry, emitované bankami 

z českých zemí. Především se jednalo o zástavní listy Hypoteční banky království 

Českého, které roku 1910 v účtu cenných papírů představovaly 5,1 milionů korun. Slavia 

zakupovala i bankovní dluhopisy Ústřední banky českých spořitelen (2,02 milionu K ve 

stejném roce), České průmyslové banky a zástavní listy moravských bank Hypoteční a 

Zemědělské (celkem 900 tisíc K).
1062

 Slavia dále vlastnila cenné papíry bank, sídlících 

v Haliči, Chorvatsku a Slavonii i Dalmácii. Motivací pro zakoupení těchto cenných papírů 

byly obchodní důvody - jednalo se o vstřícný krok vůči místním finančním elitám a 

veřejnému mínění.
1063

  

Tabulka 81: Aktiva živ. odb. banky Slavie 1899-1908 a úroky z nich. 

ROK 
Cenné papíry činí 
% z úhrnu rezerv 

Úroky z cenných 
papírů činí % 

výnosů 

Hypoteční půjčky 
činí % z úhrnu 

rezerv 

Úroky z 
hypotečních půjček 

činí % z výnosů 

1899 31,7 31,37 28,22 32,60 

1900 41,45 32,23 23,57 29,31 

1901 41,90 35,28 20,37 26,78 

1902 50 37,95 17,53 23,58 

1903 53,67 42,21 14,47 21,22 

1904 58,48 46,69 12,16 18,19 

1905 60,29 51,49 9,62 14,21 

1906 62,99 55,31 8,11 11,60 

1907 61,02 57,95 6,73 8,91 

1908 68,15 57,74 7,12 8,79 

Prameny: LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, neinv., zpráva „Ukládací politika 

pojišťoven se zřetelem na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze“. 

 

Cenné papíry, emitované veřejnoprávními bankami, byly považovány za bezpečnou 

a jistou investici a přinášely 4 – 4 ½ procentní zúročení. Svou roli v preferenci Zemské 

banky mohla také hrát skutečnost, že management Zemské banky i Slavie byl personálně 

propojen
1064

 a obě instituce byly spojené v té době se stejným politickým proudem, 

se staročeskou a mladočeskou stranou.
1065

  

                                                 
1061

 Charakteristika komunálních úvěrů Zemské banky z F. VENCOVSKÝ a kol., Dějiny bankovnictví v českých 
zemích, s. 141-145. 

1062
 Výroční zpráva „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za rok 1910, Praha 1911, s. 17. 

1063
 Srv. např. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 17. března 1899. 

1064
 Management Slavie a Zemské banky propojoval Josef Herold. Od roku 1885 byl členem správní rady 
Slavie, po roce 1894 pak členem jejího ředitelstva. Zároveň byl roku 1889 zvolen jedním z ředitelů 
Zemské banky Království českého. Posléze se stal jejím komisařem, agenda Zemské banky mu byla 
přidělena při jeho zvolení do zemského výboru roku 1896. Nicméně on sám tuto funkci považoval za svou 
„jedinou“ sinekuru. „Bez mého vědomí a za mé nemoce byl jsem zvolen před 6 lety do ředitelstva Zemské 
banky – to jest jediná sinekura. A jaká – roční příjem obnáší 840 zlatých a nechť každý se zeptá dr. Engla, 
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Nicméně cenné papíry jako hlavní způsob uložení rezerv pojišťovny s sebou 

přinášely i jisté nevýhody a rizika. Václav Peča, pozdější generální ředitel Slavie, jmenuje 

v interní analýze, určené správní radě pojišťovny, tři hlavní problémy. Na rozdíl od 

hypotečních půjček nepodporovaly získávání nových klientů.
1066

 Ve srovnání s dalšími 

možnostmi uložení kapitálu přinášely úpisy zemských bank také relativně nízký výnos (viz 

tabulka č. 3). Závažné byly ztráty na kursu cenných papírů, které vyvstávaly v souvislosti 

vývojem hospodářského cyklu a s měnovou politikou rakousko-uherské národní banky. 

Hodnota cenných papírů byla závislá na množství peněz na trhu. Pokud cedulová banka 

zvýšila úrokovou míru, hodnota cenných papírů v portfoliích pojišťoven klesla.  

Šestiprocentní hranice dosáhla úroková míra v letech 1899, 1907-8. Dlouhodobější nárůst 

úrokové míry přinesl vývoj v druhém desetiletí 20. století.
1067

 V září 1911 se vyšplhala 

úroková míra na 5%, v říjnu 1912 vystoupila na 5,5% a nakonec, v listopadu 1912 dosáhla 

hranice 6%.
1068

  Podle pojišťovacího regulativu z roku 1896 musely pojišťovny v rozvaze 

účtovat cenné papíry podle hodnoty, kterou měly k poslednímu dni kalendářního roku. 

Kurzovní zisky nemohly být využity ke zvýšení dividendy a tantiém, nýbrž musely být 

ukládány do zvláštního fondu pro (knihovní) kursovní ztráty. V případě vyčerpání tohoto 

fondu se kurzovní ztráty musely odepisovat z provozního zisku. 

Banka Slavie sice pro případ ztrát na kurzech vybudovala rezervu pro kurzovní 

diference, jejíž výše mezi lety 1902-1906 přesahovala 300 tisíc K (viz graf č. 3). V době 

propadu kurzů cenných papírů, však byla rychle vyčerpána. Ztráty na kursu cenných 

papírů, které Slavia utrpěla (srv. tabulku č. 4), tak v některých letech výrazně ovlivnily 

ziskovost podnikání Slavie. Kursovní ztráty jsou uváděny jako hlavní příčina relativně 

nízkého dosaženého zisku v životním pojišťování ve výročních zprávách z let 1899, 1900, 

1907, 1911 a 1912. 

                                                                                                                                                    
mnoho-li z toho podržím.“ Srv. především Bohumil HOLEČEK, Judr. Josef Herold. Životopisný nástin 1850-
1908, Praha 1909, s. 8-9. Řeč presidenta Adolfa Prokůpka jako úřadujícího místopředsedy Národní rady 
české u hrobu poslance Dr. Josefa Herolda v arkádách hřbitova na královském Vyšehradě v desátý výroční 
den úmrtí jeho 4. května 1918, Praha 1918, s. 4. Dále LA PNP, fond Josef Herold, k. 1, Josef Herold Karlu 
Pippichovi, 26. února 1895. 

1065
 Zemská banky navíc svými úvěry podporovala nepřímo stavební průmysl, který patřil ve správní radě 
Slavie k silně zastoupeným skupinám (např. J. Blecha, Q. Bělský aj.).  

1066
 LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, Paměti s. 166. 

1067
 Viz dále, s. 33. 

1068
 Ctibor NEČAS, Balkánské války 1912-1913 a hospodářské poměry v českých zemích, Sborník pedagogické 
fakulty v Brně, řada SV 8, 1977, s. 83-94. 
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Graf 22: Ztráty na kurzech cenných papírů a výše rezervy pro kurzovní ztráty 1899-1918 (v K). 

 

Prameny: Výroční zprávy 1900-1918.  

Nízký zisk, způsobený kurzovními ztrátami, měl v letech 1908-09 za následek 

přerušení vyplácení dividendy majitelům životních pojistek. Po roce 1910, kdy došlo 

k dalšímu propadů kurzů cenných papírů, by byla v případě odpisu celé ztráty ze zisku 

vyplácena pouze zanedbatelná dividenda. Vzhledem k tomu, že již předchozí přerušení 

vyplácení vyvolalo u majitelů pojistek nevoli, znamenalo by opakování podobného scénáře 

pošramocení důvěry klientů v pojišťovnu a bezpochyby by poškodilo akvizici nových 

klientů. V letech 1912 a 1913 je tak část kurzovních ztrát odepsána nikoliv ze zisku, ale 

pomocí půjčky ze zaručovacího fondu.
1069

 

Tabulka 82: Ztráty na kursech cenných papírů 1899-1914 (v K). Stav před přičtením kursovních zisků. 

 

 

Prameny: LA PNP, pobočka Staré Hrady, Václav Peča, neinv., k. 1, „Ukládací politika pojišťoven se 

zřetelem na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze“; Výroční zprávy pojišťovny Slavie 1899-1914. 

                                                 
1069

 Roku 1912 tak je 509 820 korun ztráty na kurzech odepsáno ze zisku, a dalších 400 000 půjčkou ze 
zaručovacího fondu. Dalšího roku se rozhoduje management ke stejnému kroku: 372 658 bylo odepsáno 
ze zisku, 200 000 ze zaručovacího fondu. Slavia tak mohla vykázat zisk 422 833 korun. Výroční zprávy 
banky Slavie 1912, 1913. 

Rok 
Ztráta na kursu 

 cenných papírů (v K) 
Rok 

Ztráta na kursu  
cenných papírů (v K) 

1899 232 224 1908 372 525 

1900 237 679 1909 101 464 

1901 24 549 1910 195 188 

1902 11 522 1911 286 976 

1903 3 587 1912 922 299 

1904 44 960 1913 572 658 

1905 48 768 1914 138 664 

1906 92 574 Celkem  
1899 -1914 

3 815 732 
1907 530 095 
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Knihovní ztráty na kurzu cenných papírů zasáhly celé odvětví, protože pojišťovny ukládaly 

svá aktiva z velké části právě do cenných papírů. Pojišťovny zvolily společné vyjednávání 

se státními orgány v rámci zájmové organizace. Oba zemské peněžní ústavy (Zemská a 

Hypoteční banka) tak z podnětu pojišťoven začaly činit kroky, které by vedly k úlevám při 

bilancování kurzovních ztrát. Zemská banka s podporou spořitelních svazů a české i 

německé Ústřední banky spořitelen vypracovala petici, která byla v říjnu 1912 zaslána 

ministerstvu vnitra a ministerstvu financí. 
1070

 Vláda povolila na konci roku 1912 úlevy pro 

veřejné pojišťovny a spořitelny, soukromým pojišťovnám však žádná úleva oficiálně 

poskytnuta nebyla.
1071

 Nicméně na schůzi rakousko-uherského svazu pojišťoven bylo 

sděleno zástupcům pojišťoven důvěrně, že knihovní kursovní ztráty v závěrečných účtech 

mohou být vedeny jako aktivum, které musí být umořeno v deseti ročních lhůtách, pokud 

nedojde k uhrazení kursovní ztráty buď stoupnutím kursů, nebo vylosováním cenných 

papírů.
1072

 Vláda již v roce 1911 reagovala zavedením nového investičního instrumentu 

„Zápůjčky státu a zemím, na říšské radě zastoupeným“. Jednalo se o dluhopis, vytvořený 

speciálně s ohledem na pojišťovny. Zněl na vysoký obnos, prodával se al pari a 

neobchodoval se na burze. Nejpodstatnější bylo, že se účtoval dle stavu zbytku dluhu, 

nepodléhal tedy kurzovním ztrátám.
1073

 Roku 1913 vykazuje Slavia ve svém portfoliu již 

tuto „zápůjčku“ v hodnotě 1,5 milionu K.
1074

 

5.5.2.4 Hypoteční půjčky v Čechách (1908-1914) 

 

Na přelomu prvního a druhého desetiletí 20. století došlo v Rakousko-Uherských 

pojišťovnách k obratu ve využití investičních nástrojů, který zapříčinily ztráty na kursech 

cenných papírů.
1075

 Zatímco po přelomu století převažovaly mezi aktivy pojišťoven 

v regionu cenné papíry, které roku 1907 představovaly 52,68 všech aktiv, zatímco 

hypoteční půjčky dosahovaly pouze 23,45%, začaly pojišťovny následkem kursovních 

ztrát, zaznamenaných v tomto roce, svou investiční strategii měnit směrem k větší 

                                                 
1070

 Ibidem. 
1071

 Ferdinand KREJČÍ, Na prahu nového roku 1913, Českoslovanské pojišťovnictví 3/4, 15. ledna 1913, s. 18. 
1072

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 29. listopadu 1912. 
1073

 Jednalo se o daněprostou půjčku o celkové výši 75 milionů korun na 4,36 %, splatnou v pololetních 
splátkách v 90 letech. Ze strany pojišťoven nesměla být vypovězena, vláda měla mít od 1. prosince 1920 
právo tříměsíční výpovědi. Půjčka byla nekolkovaná a nepodléhala kursovním ztrátám. V době, kdy 
management Slavie jednal o její koupi, pojišťovny upsaly již 63 milionů korun. Slavia se rozhodla upsat 2 
miliony. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 16. listopadu 1911; V. PEČA, Banka Slavie, s. 146 an. 

1074
 Výroční zpráva banky Slavie za rok 1913, s. 19. 

1075
 Zároveň se tak investiční strategie pojišťoven v monarchii přibližovaly strategiím rezerv, které byly v dané 
době sledovány v Německu. LA PNP, pobočka Staré Hrady, fond Václav Peča, k. 1, neinv., zpráva „Ukládací 
politika pojišťoven se zřetelem na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze“, s. 4. 
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diverzifikaci.
1076

 Ukládaly daleko větší část svých technických rezerv do hypotečních 

půjček. Roku 1911 tak bylo v cenných papírech uloženo pouhých 18% přírůstku 

technických rezerv.
1077

 V roce 1914 byl již poměr hypotečních půjček a cenných papírů 

vyrovnaný (viz tabulka č. 5). 

Tabulka 83: Struktura aktiv 103 pojišťoven v Rakousku-Uhersku v roce 1914. 

Investiční instrument Částka Podíl v % 

Cenné papíry 907 876 766 35,08 

Hypoteční půjčky 850 143 178 33,5 

Vklady u bank 206 672 323 8,2 

Reality 206 350 495 8,1 

Půjčky na pojistky 203 080 260 8,0 

Pohledávky u jednatelů 62 537 522 2,5 

Různí dlužníci 53 073 264 2,1 

Lombard 14 536 129 0,6 

Zajišťovatelé 11 368 955 0,5 

Dlužné úroky 10 841 502 0,4 

Směnečný eskont 7 474 242 0,3 

Inventář 400 000 0,0 

Celkem 2 110 387 752 100 

Prameny:  Václav PEČA, Pojištění, in: Ottův obchodní slovník, sv. II/2, s. 958. 

K větší diverzifikaci uložení svých rezerv se rozhodl přistoupit i management 

Slavie. V listopadu roku 1907 se ředitelství pojišťovny usneslo, že začne poskytovat ve 

větší míře opět hypoteční půjčky.
1078

 Nicméně Slavia se na konci prvního desetiletí 

dvacátého století zaměřila na zcela jinou klientelu a to jak v ohledu na její sociální status, 

tak na její regionální strukturu, než v době do přelomu století, kdy poskytovala půjčky ve 

výši několika set zlatých drobným rolníkům v ekonomicky zaostalých regionech 

monarchie. 

                                                 
1076

 LA PNP, pobočka Staré Hrady, Václav Peča, k. 1, neinv., zpráva „Ukládací politika pojišťoven se zřetelem 
na Slavii, vzájemně pojišťovací banku v Praze“. 

1077
 ANONYM, V čem ukládají rakousko-uherské pojišťovny své kapitály?, Českoslovanské pojišťovnictví, 2/IV, 
15. prosince 1912, s. 14. 

1078
  Ředitelství mělo - s dodatečným schválením správní radou – povolovat úvěry od 10 000 K až do 200 000 
K, pokud je povolený úvěr nižší než 55% odhadní ceny nemovitosti. Dalšími body bylo stanovení odměn 
odhadcům, kterými byli v Praze externí profesionálové, na venkově pak v první řadě zaměstnanci Slavie. 
Výplata zápůjček měla proběhnout až po předložení všech podkladů ředitelství a jejich schválení. Veškeré 
listiny měly být uloženy ve zvláštních deskách v ohnivzdorné skříni. Měly být předkládány měsíční výkazy 
o řádném placení splátek, při dvou nesplacených splátkách mělo dojít k upomínce dlužníka právním 
zástupcem, při třetí nesplacené měl být žalován. PAČP, fond Slavia, zápisy SRR, 28. prosince 1907. Výroční 
zpráva „Slavie“, vzájemně pojišťovací banky v Praze, za správní rok 1908, Praha 1909, nepag. 
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Graf 23: Výše kapitálu, uloženého v hypotečních půjčkách 1886-1914 (v K). 

 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. 

Ze sondy do poskytnutých půjček vyplývá, že většina dlužníků pocházela z Prahy a 

prostoru její aglomerace (viz tabulka č. 6).
1079 

Jádro klientely představuje měšťanstvo, ale 

mezi vydlužiteli nacházíme i šlechtu a právnické osoby. Výše poskytnutých půjček, činící 

například v roce 1912 v průměru 42 067 korun, svědčí o tom, že klienti byli zpravidla 

příslušníky vyšší třídy. Vzhledem k tomu, že Slavia poskytovala půjčky pouze do 

poloviční hodnoty nemovitosti, činila hodnota majetku, jímž ručili, v průměru téměř 

100 000 korun.
1080

 Nicméně Slavia poskytovala i půjčky přes sto tisíc korun, v některých 

případech i přes jeden milion.
1081

 

V průběhu devíti let poté, co Slavia začala poskytovat půjčky, převyšující hranici 

10 000 korun, tedy do roku 1916, kdy jejich podíl na hodnotě rezerv dosáhl maxima, 

čerpali klienti 759 hypotečních půjček, do nichž Slavia vložila přes 31 milionů korun. 

Výše kapitálu, uloženého v hypotečních půjčkách, se zosminásobila. V roce 1913 

představovaly hypoteční půjčky 43% hodnoty rezerv životního odboru. 

Přestože se správní rada hned na počátku rozhodla žalovat dlužníky po třech 

neuskutečněných splátkách (tedy po 1,5 roce), v následujících letech dluhy na úrocích 

značně narostly. Zlomový byl především rok 1912. Nerovnoměrná konjuktura, která 

nastoupila po roce 1908, dosáhla vrcholu v první polovině roku 1912. V druhé polovině 

roku naopak začalo přibývat finančních obtíží, způsobených nárůstem státního dluhu, 

                                                 
1079

 V roce 1912 z Prahy a jejích předměstí pochází 67,4% všech dlužníků. 
1080

 Městským domem ručí téměř tři čtvrtiny klientů, kteří si na hypotéku vypůjčili peníze mezi 1. lednem a 
31. červencem 1912. PAČP, fond Slavia, protokoly SR a R, 1. 1. - 31. 7. 1912. Vlastní výpočet.  

1081
 viz výše. 
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stahováním se zahraničního kapitálu. Zároveň k této situaci přispěla i mentalita vkladatelů: 

již anekční krize vyvolala tendenci k tezauraci a vybírání vkladů, což dále posiloval strach 

z válečného konfliktu. Během balkánských válek došlo ke krizovému přelomu. Krize byla 

doprovázena drahotou a nedostatkem peněz. Nejprve zasáhly tyto následky finanční 

služby, následně průmyslové podnikání.
1082

 Výše nesplacených splátek zdvojnásobila na 

283 115 korun.
1083

 Tato tendence pokračovala až do roku 1915, kdy dlužná částka dosáhla 

709 218 korun.  

Tabulka 84: Regionální struktura příjemců hypotečních půjček banky Slavie, převyšujících 10 000 

korun. Sonda, zahrnující celé roky 1909 a 1912. 

1909 1912 

Okres 
Počet 
půjček 

Okres 
Počet 
půjček 

Smíchov 9 Smíchov 27 

Žižkov 5 Vršovice 17 

Karlín 4 Nusle 16 

Praha 4 Praha 11 

Vinohrady 4 Karlín 10 

Louny 2 Pardubice 5 

Méně než 2 13 Žižkov 5 

 

Louny 4 

Semily 4 

Zbraslav 3 

Další 30 

celkem 41 celkem 132 

Prameny:  Databáze MS Access sestavená dle PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 1909 a 1912. 

 

Slavia poskytovala, vzhledem k tomu, že s nimi nyní podnikala na trhu, kde byl 

úvěr levnější a dostupnější, půjčky na nižší úrok, než v předchozím období. Rozšířil se 

však význam hypotečních půjček jako nástroje k podpoře poptávky po produktech Slavie. 

K závazku pojistit svůj majetek u Slavie proti požáru se připojily podmínky, které 

podporovaly poptávku po životním pojištění. Pokud klient, čerpající půjčku, uzavřel 

zároveň životní pojistku ve výši alespoň poloviny hypoteční půjčky, mohl počítat s nižší 

úrokovou mírou.
1084

 Tato strategie svědčí o ambicích managementu Slavie, který se snažil 

                                                 
1082

 NEČAS, Ctibor, Balkánské války 1912-1913 a hospodářské poměry v českých zemích, Sborník pedagogické 
fakulty v Brně, řada SV 8, 1977, s. 83-94.  

1083
 V této době se dostala na pořad jednání exekuce části majetku Jiřího knížete Lubomirského, kterému 
pojišťovna v roce 1910 poskytla půjčku ve výši 2,4 milionu korun, za niž ručil klient velkostatkem Nový 
Světlov, Nezdanice, Veselsko a rustikálními pozemky. Dlužník ovšem nesplácel. Když mělo dojít k exekuční 
dražbě jeho panství Světlov, snažila se Slavia nalézt mezi bankami obchodního partnera, ve spolupráci 
s nímž by majetek zakoupila. Jednala s Agrární bankou a Pozemkovou bankou, přičemž první odmítla a 
s druhou bankou došlo k dohodě. Další vývoj události není z protokolů ředitelství zcela jasný. PAČP, fond 
Slavia, Protokoly SRR, 28. června 1910. Tamtéž, červen –srpen 1914. 

1084
 Slavia půjčovala na 4 ½ % úrok se splátkami 5 ½% (38 ½ roku), 6% (31 ½ roku), 7% (24 ½ roku) a 
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rozšířit podíl příslušníků vyšší třídy na klientele pojišťovny v životním pojišťování. Tento 

záměr byl umožněn rozšiřováním počtu příslušníků vyšší třídy, identifikujících se 

s češstvím. Slavia se měla i pomocí tohoto nástroje etablovat jako pojišťovna, vyhledávaná 

nikoliv jako dosud především středostavovskými klienty, ale i zámožnou klientelou, která 

do této doby preferovala terstské a zahraniční pojišťovny. Tato snaha se setkala do jisté 

míry s úspěchem. Průměrná výše životní pojistky u Slavie byla v roce 1913 o třetinu vyšší, 

než v případě konkurenční české pojišťovny Praha.
1085

 

 

Graf 24: Počet povolených hypotečních půjček, vyšších, než 10 000 korun, v letech 1907-1918. 

 

Prameny: Výroční zprávy vzájemně pojišťovací banky Slavie, 1907-1918. 

5.5.2.5 První světová válka (1914-1918) 

 

Podstatnou změnu investiční strategie pojišťovny přinesla první světová válka. 

Management Slavie se musel vyrovnávat s nátlakem rakouských úřadů na upisování 

válečných půjček monarchie, s rostoucí inflací i (s ní spojenou) klesající poptávkou po do 

té době nejvíce využívaném investičním instrumentu – hypotečních půjčkách.  

Rakousko-uherský stát využil k financování vysokých válečných nákladů mimo 

jiné vnitřní půjčky. Mezi listopadem 1914 až květnem 1918 bylo tak vypsáno celkem osm 

válečných půjček. Jejich upisování bylo představeno jako patriotická povinnost. Na schůzi 

monarchii loajálního Rakousko-uherského svazu pojišťoven, jehož byla Slavia členem, si 

na podzim 1914 zástupci pojišťoven vyslechli důtklivou výzvu, aby pojišťovny upisovaly 

                                                                                                                                                    
výminečně na 5% (52 let).  Pokud však dlužník uzavřel životní pojistku ve výši alespoň poloviny hypoteční 
půjčky, půjčoval si za nižší úrok 4 ¼ se splátkou 5 ¼ %, 6%, 7% a výminečně 5%. Zvýšení úroku bylo 
vyhrazeno. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 23. listopadu 1907.  

1085
 Je příznačné, že po vzniku ČSR byly u Slavie sjednávány pojistky  
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půjčku v nejvyšší míře.
1086

 Na Slavii byl zároveň činěn přímý nátlak ze strany sekčního 

šéfa a předsedy oddělení Pojistně technické služby ministerstva vnitra Josefa rytíře von 

Wolfa
1087

, který nechal vzkázat generálnímu tajemníkovi Slavie, že pojišťovny mají půjčku 

upisovat „ne dle svých sil, ale nad své síly“.
1088

 Vzhledem k tomu, že zakupování cenných 

papírů ze strany bank i pojišťoven byl přikládán politický význam, bude přínosné sledovat 

vztah Slavie (a potažmo českých pojišťoven jako celku) k jejich upisování.  

Nicméně české pojišťovny se usnesly o několik dní později v reakci na tyto výzvy 

na jedné ze schůzí, přecházejících vzniku nacionálně česky profilovaného Svazu pražských 

pojišťoven, že „ústavy, jimž to stav jmění dovolí, budou upisovati; výše upsaného obnosu 

musí se ponechati úvaze a rozhodnutí správních rad jednotlivých ústavů, především musí 

soukromým dotazem být zjištěno, bude-li připuštěno tuto půjčku nominální hodnotou po 

celou dobu jejího trvání v závěrečných účtech uváděti. Před konečným rozhodnutím má se 

ještě svolat nová schůze pojišťoven. K půjčce má se použíti toliko volných hotovostí, popř. 

také obnosu lombardováním půjčky samé docíleného“.
1089

 Z tohoto rozhodnutí je patrné, že 

pojišťovny se k upisování půjčky postavily s nedůvěrou. Příčinou byla především 

pragmatická úvaha. Válečné půjčky nepovažovaly pojišťovny za důvěryhodný cenný papír, 

o čemž svědčí snaha zjistit, jestli bude ministerstvo vnitra trvat na vykazování kursovních 

ztrát z těchto cenných papírů. Nedůvěru odrážel i plánovaný rozsah, v němž měly 

pojišťovny válečné půjčky zakupovat. 

V tomto kontextu překvapí rozsah, v němž Slavia válečné půjčky upisovala.
1090

 Do 

konce roku 1914 upsala již Slavia z technických rezerv životního pojišťování válečné 

půjčky v nominální hodnotě 1,7 milionu korun.
1091

 To představuje 29,3% sumy, o niž se 

                                                 
1086

 Na schůzích byli přítomni zástupci ministerstva vnitra J. von Wolf a Blaschek. PAČP, fond Slavia, Protokoly 
SRR, 9. listopadu 1914.; Tamtéž, 14-15 prosince 1914. 

1087
 Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1915, Wien 1915, s. 
375-376. 

1088
 Část záznamu v zápisníku Václava Choce. „Wolf v listopadu 1914 řediteli Vlachovi vzkázal po 
Přibyslavském, aby ne dle svých sil, ale nad své síly upisovaly pojišťovny“. Jednalo se o vysoce postavené 
aktéry. Generálního tajemníka Slavie Františka Vlacha se snažil k většímu upisování válečné půjčky 
dotlačit sekční šéf a předseda oddělení Pojistně-technické služby ministerstva vnitra tajný rada Josef 
Ritter von Wolf, který k tomu použil prostřednictví svého podřízeného Bohumila Přibyslavského, 
inspektora na pododdělení pro soukromé pojišťovnictví. ANM, fond Václav Choc, neinv., k. 19, zápisník 
na rok 1914. Zápis byl proveden ke dni 27. září. Rozpor mezi datem, kde je zapsán a událostí, ke které se 
váže, je možné vysvětlit chaotickým využíváním zápisníku jeho nositelem. Jednotlivé poznámky 
prozrazují, že Choc si zapisoval zcela náhodně na libovolnou stránku zápisníku. 

1089
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 12. listopad 1914. 

1090
 Mezi koncem prosince 1913 a koncem roku 1918 se však výše jmění životního odboru zvýšila o 31, 8 
milionu K. Včetně splaceného kapitálu z hypotečních půjček, stál management před nutností investovat 
přes 40 milionů korun. 

1091
 Výše válečných půjček bude uváděna v nominální hodnotě, nikoliv dle aktuálního kurzu. 
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rezervy navýšily. Následujícího roku uložila banka do válečných půjček dalších 3,1 

milionů korun. Půjčku upisovali z vlastních prostředků i členové managementu Slavie. 

V roce 1916 banka do válečných půjček „investovala“ další 3 miliony korun. Nejvíce 

válečných půjček držela banka v roce 1917, kdy se nachází v účtu cenných papírů válečné 

půjčky v nominální hodnotě 9,78 milionu K, tedy asi 11,5% kapitálu pojišťovny. Následně 

se Slavia začala válečné půjčky prodávat, zpeněžila nicméně pouze jejich menší část. K 31. 

prosinci 1918 vykazovala v portfoliu ještě půjčky za 7,37 milionu K. 

Tabulka 85: Neplacené úroky 1911-1916 (v K). 

Rok 
Dluhy na splátkách 

(v korunách) 

Dluhy na splátkách 
(v % sumy hypotečních 

půjček) 

1911 123223 0,57% 

1912 283115 1,13% 

1913 434459 1,55% 

1914 560417 1,70% 

1915 709218 2,13% 

1916 223485 0,73% 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1911-1916.  

Nicméně tyto sumy představovaly ve všech případech pouze menší část toho roku 

uložených rezerv. V prvních letech války větší část prostředků banka investovala do 

hypotečních půjček. V roce 1914 poskytla Slavie hypoteční půjčky v celkové hodnotě asi 

tři miliony K, v roce následujícím do nich uložila přibližně 5 milionů. V dalších letech již 

však do hypotečních půjček investovat podstatněji nemohla. Poptávka po nich vzhledem 

k rostoucí inflaci klesla. Naopak suma, uložená v hypotékách, se následkem jejich 

rychlého splácení ve znehodnocené měně do konce roku 1918 propadla na 23 milionů. 

Hypotéky nahradil další způsob ukládání rezerv: zatímco v roce 1915 měla banka 

uloženo na kontech v peněžních ústavech 2,28 milionu K, další rok již vklady 

představovaly 4,6 mil. K. Vzhledem k nedostatku jiných možností se vklady v peněžních 

ústavech se stala v letech 1917 a 1918 hlavním způsobem uložení nových rezerv. V roce 

1917 bylo takto uloženo celkem 11 milionů, v roce 1918 pak dokonce milionů 16. Během 

války tak celková suma na kontech bank vzrostla téměř o 15 milionů. Tuto hotovost 

management hodlal využít po konci vojenského konfliktu k rozšíření obchodní činnosti 

Slavie. V průběhu války Slavia uložila do jiných investičních nástrojů nejméně 

dvojnásobek toho, co investovala do válečných půjček. 
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Tabulka 86: Upisování válečných půjček: struktura portfolia banky Slavie v roce 1916. 

Investiční instrument 
Podíl na sumě 
 rezerv (v %) 

Hypoteční půjčky 36,3 

Obligace zemských ústavů celkem 26,9 

Z toho obligace Zemské banky 19,8 

Vklady na účtech 13,0 

Válečné půjčky 10,9 

Půjčky na pojistky 8,0 

Další 3,7 

Nemovitosti 0,9 

Akcie 0,4 

Celkem (v %) 100 

Celkem (v K) 84 723 476 
Prameny: Výroční zpráva vzájemně pojišťovací banky Slavie 1916.  

Jednání managementu Slavie bylo analogické s postupem představitelů nacionálně 

českých bank. K válečným půjčkám se stavěly skepticky, neboť je považovaly za nejistou 

investici.
1092

  Podobně jako v případě bankovních managementů se i jednání manažerů 

pojišťovny Slavie pohybuje mezi loajalitou vůči státu a přípravou hospodářské 

nezávislosti. Druhému jmenovanému pólu byla blízko finanční podpora odboje J. Huclem, 

který měl podle J. Dostála podpořit činnost Maffie významnou peněžní částkou.
1093

  Člen 

správní rady V. Choc byl v lednu1916 za své kontakty s odbojem zatčen a odsouzen.
1094

 

Zatčen a v domácím vězení byl držen i ředitel generálního zastupitelství v Lublani, Ivan 

Hribar. Zatčen a vzat do vazby byl i B. Babič, který vedl generální zastupitelství 

v Sarajevě, důvodem však byla hospodářská kriminalita.
1095

 Mezi „neloajální“ kroky 

managementu patřil vedle vzniku Pražského sdružení pojišťoven jako paralelní nacionálně 

                                                 
1092

 Eduard KUBŮ, Mezi národně uvědomělou hospodářskou zdrženlivostí, podnikatelským duchem a 
rakušanskou spoluprací. (K válečným půjčkám a žádosti českých bank o zrovnoprávnění při úvěrování 
vídeňských hospodářských ústředen z února 1918, In: Střední a východní Evropa v krizi 20. století. Praha, 
Karolinum 1998, s. 163-181, zde s. 169. 

1093
 J. Dostál v publikaci Agrární strana, její rozmach a zánik uvádí, že předseda správní rady Slavie, Josef 
Hucl, poskytl odboji 100 000 korun. Vladimír V. DOSTÁL, Agrární strana: její rozmach a zánik, Brno 1998, 
s. 11. 

1094
 Byl zatčen spolu s jinými národně socialistickými poslanci – Chocem, Buřívalem, Vojnou a Netolickým - a 
odsouzen 30. července 1916 zeměbraneckým soudem ve Vídni na 6 let do žaláře za zločin spoluviny při 
velezradě, proto, že byl 1. října 1914 na poradě s T. G. Masarykem, „zvěděl o jeho velezrádných úmyslech 
a neudal ho“. Proces se opíral o zápis v Masarykových poznámkách o společné schůzi. Po amnestii 
propuštěn. Viz Národní archiv, fond Česká strana národně socialistická 1848-1999, karton 501, rukopisný 
životopis Václava Choce; Milada PAULOVÁ, Tajný výbor Maffie a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916-
1918, Praha 1968, s. 32. 

1095
 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 25. duben 1917. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=St%C5%99edn%C3%AD%20a%20v%C3%BDchodn%C3%AD%20Evropa%20v%20krizi%2020.%20stolet%C3%AD.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=en&format=standard&to=10&exp1=Karolinum
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české organizace pojišťoven i postup manažera Slavie ve Lvově, který vsadil na spolupráci 

s carskou armádou, čímž dosáhl ústupku – generální zastupitelství Slavie mohlo jako 

jediné pokračovat po obsazení města v činnosti. Slavia se zdržela veřejného odsouzení této 

skutečnosti a jakékoli výtky na jeho adresu.
1096

 Následkem této kauzy se začala o Slavii 

zajímat i rakousko-uherská tajná služba. Došlo k domovní prohlídce ředitelství Slavie, 

která však neprokázala podíl správní rady ani ředitelství na jednání tohoto aktéra.
1097

 Na 

prohlídku a na obvinění v haličském tisku zareagovala Slavia vysláním deputace dozorčím 

vládním orgánům, ujišťující o loajalitě banky a vypracováním zvláštního memoranda.
1098

 

Upisování válečných půjček sice neprobíhalo „nad možnosti“ Slavie, nemohlo však ani 

vyvolat kritiku neloajality pojišťovny. Podobně loajálně pokračovala Slavia i v členství  

Rakousko-Uherském svazu pojišťoven, přičemž její ředitel byl i v průběhu války členem 

jeho představenstva.
1099

 V roce 1916 se Slavia stala členem poolu pro pojišťování dosud 

nepojistitelných životních rizik, který spojoval rakouské, německé a švýcarské 

pojišťovny.
1100

  Po úmrtí císaře Františka Josefa byla na zvláštním zasedání správní rady 

přednesena dlouhá oslavná řeč, mimo jiné spojená s udělením daru 10 000 korun na 

válečnou dobročinnost a zasláním kondolenčního telegramu nejvyšší kabinetní kanceláři 

do Vídně, na což představitel státního dohledu zareagoval poděkováním za „vroucně 

procítěný projev, čímž předpoklady dozorčího úřadu o hluboké a při každé příležitosti 

projevované loajalitě banky Slavie byly cele splněny“.
1101

  

Stejně jako v případě jednání manažerů českých bank i jednání představitelů Slavie 

nebylo jednoznačné, do jisté míry si některá jeho rozhodnutí i protiřečila. Jednotlivé kroky 

jsou výsledkem rozdílných zájmů a vyjednávání mezi jednotlivými aktéry v poli banky 

(ředitelé filiálek blízcí místnímu národnímu hnutí, odborné řízení banky v osobě císařského 

rady Vlacha i členové správní rady, delegovaní různými politickými stranami).  Zároveň 

Slavie podnikala některé kroky, především upisování cenných papírů, v reakci na nátlak 

státu. To, že se Slavia nacházela v hledáčku bezpečnostních složek, posílilo bezpochyby 

loajální prvky chování jejích manažerů. Jednali tak, aby byla pojišťovna připravena na 

všechny eventuality vývoje války.
1102

 

                                                 
1096

 B. MICHEL, Sabotáž rakouských válečných půjček, s. 696. 
1097

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 29. prosince 1915. 
1098

 Tamtéž. 
1099

 PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 24. června 1916. 
1100

 Tamtéž. Ustavující schůze se uskutečnila 8. června 1916. 
1101

 V den pohřbu bývalého panovníka Slavia neúřadovala. PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 29. listopadu 
1916. 

1102
 Charakteristika jednání bank převzata z E. KUBŮ, Mezi národně uvědomělou hospodářskou zdrženlivostí, 
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5.5.3 Závěr 

Investiční strategie, kterou management Slavie sledoval, se v průběhu času měnila 

v návaznosti na vývoji hospodářského cyklu a podle měnící se výnosnosti jednotlivých 

investičních nástrojů. Při rozhodování managementu hrál důležitou roli i faktor podpory 

odbytu pojistných produktů Slavie. Zároveň ovlivňoval výběr cenných papírů i 

hospodářský nacionalismus. 

Graf č. 6 znázorňuje podíl, jaký měly dva nejvýznamnější investiční instrumenty na 

výnosech z uloženého kapitálu. Úroky z cenných papírů měly podle něj větší podíl na 

tomto typu zisku mezi lety 1902-1913.  Výnosy z hypotečních půjček převažovaly před po 

celá devadesátá léta a v letech 1914-1917. 

Graf 25: Výnosy z jednotlivých investičních nástrojů (v korunách). 

 

Prameny: Výroční zprávy pojišťovny Slavie 1886-1918.  

V období bezprostředně po založení pojišťovny, v kontextu vrcholící konjunktury, 

využíval management množství způsobů ukládání technických rezerv, mezi nimi 

figurovala i řada obchodů, které patřily spíše do sféry činnosti obchodních bank (směnečný 

eskont, lombard, akcionování podniků, zálohy na daň z řepy). Vedle toho pojišťovna 

ukládala kapitál i do státních obligací a také pomocí půjček na pojistky a prostřednictvím 

úvěrních spolků, jejichž zavedení představovalo v monarchii inovaci. Po propuknutí krize 

posílila Slavia svou vazbu k záložnám (a v některých případech i bankám), jimž 

poskytovala potřebný kapitál pomocí úvěrů a vkladů na účet. Spojení se záložnami 

umožňovalo využít tyto instituce pro podporu pojišťovacího obchodu. Následkem krize i 

vlivem státního dozoru nad pojišťovnami postupně, do poloviny osmdesátých let opouští 

                                                                                                                                                    
s. 170. 
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většinu nestandardních obchodů. Prostředky investuje pak především do státních a stále 

více také do cenných papírů, emitovaných hypotečními bankami království českého a 

markrabství moravského.  

Po polovině osmdesátých let se investiční strategie pojišťovny mění a rostoucí 

podíl na uloženém kapitálu získávají hypoteční půjčky. Pojišťovna využila poptávky po 

penězích mezi agrární krizí zasaženými rolníky, žijícími v hospodářsky zaostalých 

regionech monarchie. Klientela pocházela především z Haliče (v 80. letech), Chorvatska a 

Slavonska a Istrie (90. léta). Nejvýznamnějším trhem bylo v této souvislosti pro Slavii 

Chorvatsko se Slavonskem, přičemž jádro zdejší klientely leželo především mezi 

malorolníky v bjelovarsko-križevské a požegské župě, tedy v oblastech, v nichž byli 

usazeni obyvatelé původem z českých zemí. Význam hypotečních půjček pro pojišťovnu 

spočíval především v podstatně větším zúročení uloženého kapitálu ve srovnání s cennými 

papíry a také v podpoře odbytu požárního pojištění. Slavia přestává tento obchod 

provozovat až v roce 1905, když ztratí, vzhledem ke konkurenci místních peněžních ústavů 

(především rozšířením úvěrních družstev), valnou část klientely, jež půjčky čerpala.  

Tabulka 87: Struktura uložení rezerv životního pojištění banky Slavie v letech 1896, 1906, 1913. 

Investiční instrument 1896 1906 1913 

Obligace zemských ústavů celkem 17,95% 54,5% 33,3% 

Z toho obligace Zemské banky 9,8% 39% 24,1% 

Hypoteční půjčky 36,4% 0,8% 43,2% 

Půjčky na pojistky 28% 26,8% 10,8% 

Nemovitosti 6,2% 1,7% 1,36% 

Vklady na účtech 5% 8% 6,5% 

Akcie 2% 1% 0,5% 

Státní obligace* 0,9% 0,5% 0,5% 

Další 3,55% 6,7% 3,84% 

Celkem (v %) 100% 100% 100% 

Celkem (v K) 10 092 676 29 686 777 58 142 472 

* Bez započtení tzv. dlouhodobé půjčky z roku 1912. 

Prameny: vlastní výpočet dle VZ Slavie 1896-1918.  

Po přelomu století se tak Slavia plně přeorientovala na nákup cenných papírů, mezi 

nimiž dominovaly meliorační dluhopisy Zemské banky. Slavie tak kapitál, který do ní 

proudil ve formě pojistného, dále směrovala do výstavby infrastruktury českého království. 

Zároveň zakupovala Slavia – nicméně v symbolické míře – také cenné papíry, emitované 

zemskými bankami dalších předlitavských zemí, v nichž podnikala.
1103

 Hlavní motivací 

byly propagační důvody. 

                                                 
1103

 Mezi ně jsou počítány např. Zemljišno vjeresijski zavod kraljevine Dalmacie, Hypoteční banka Království 
českého, Zemská banka Království českého, Hypoteční banka Markrabství moravského, Zemědělská 
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Nicméně v průběhu cyklicky se opakujících krizí zaznamenávala Slavia vzhledem 

k uložení velké části rezerv v cenných papírech vysoké ztráty na kursu cenných papírů, 

které musela odepisovat ze zvláštního fondu a poté i ze zisku. Management se po počátku 

krize na konci roku 1907 rozhodl více diverzifikovat způsoby uložení rezerv. Pojišťovna 

začala opět poskytovat ve větší míře hypoteční půjčky, v této době se však o částky ve výši 

několika desítek tisíc korun, a o klientelu, pocházející geograficky z Prahy a jejích 

předměstí a sociálně z vyšší třídy. Vedle diverzifikace portfolia pojišťovny přestavovaly 

půjčky i možnost podpory odbytu požárního a nyní i životního pojištění. V roce 

1913představovaly 43% rezerv životního odboru. Během následujícího válečného období 

rozdělovala Slavia své prostředky mezi hypoteční půjčky, vklady na účet a válečné půjčky. 

V přístupu managementu Slavie k válečným půjčkám i dalším problematickým otázkám 

koexistuje taktizování i více či méně instrumentální rakušanská loajalita s přípravou 

hospodářské samostatnosti. 

Důležitou roli při rozhodování managementu o využití jednotlivých investičních 

instrumentů hrála také možnost, využít službu (např. poskytnutí půjčky na pojistku nebo 

půjčky hypoteční, provozování úvěrního spolku apod.) zároveň k podpoře pojistného 

obchodu. Největší význam v této souvislosti mělo poskytování hypotečních půjček, v nichž 

Slavia měla uloženo v některých obdobích více než třetinu svého kapitálu. Struktura 

příjemců hypotečních půjček a role těchto půjček v podpoře odbytu pojištění se měnila. 

Hospodářsky zaostalejší regiony habsburské monarchie jako odbytiště půjček byly 

nahrazeny Čechami. Namísto malorolníků (v některých regionech i středních rolníků) se 

nově služba obracela na příslušníky vyšší třídy. Zatímco v předchozím období posilovaly 

odbyt požárního pojištění, po roce 1907 měly také stimulovat poptávku po pojištění 

životním. Nová strategie odrážela snahu nalézt zároveň výnosnou a bezpečnou metodu 

uložení rezerv, ale také jeho rostoucí ambice managementu. Cílem bylo zvyšovat počet 

klientů z vyšší třídy a začít tak pojišťovnu profilovat jako exklusivnější alternativu vůči 

konkurujícím českým životním pojišťovnám.
1104

 Předpoklad úspěšného provozování 

podobné služby představovala současná existence dostatečné poptávky po penězích a 

                                                                                                                                                    
banka Markrabství moravského, Galicyjski ziemski bank kreditowy, ale také hypotečním a komunálním 
úvěrem se zabývající Hrvatsko-Slavonska zemaljska hipokekarna banka v Záhřebě, která přesto, že 
používá tento název a zemský znak, není de iure zemskou bankou, neboť je založena soukromým 
kapitálem. Srovnej heslo „Banky“ v Ottově obchodním slovníku, svazek I, s. 147-172.  

1104
 Tento záměr potvrzuje i rozhodnutí správní rady, podle nějž „za příčinou zapracování se akvizitérů 
v třídách zámožnějších, a aby další rozvoj životních odborů mohl býti stupňován, jest zapotřebí 
inteligentních akvizitérů, ale i obeznalých a zapracovaných organizátorů a instruktorů“. PAČP, fond 
Slavia, Protokoly SRR, 23. listopadu 1907. 
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intelektuální připravenost klientely tuto potřebu krýt pomocí sofistikované peněžní služby, 

spojující hypoteční půjčku, požární i životní pojištění. Poptávka po tomto produktu svědčí 

o hospodářské a sociální modernizaci české společnosti. 
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6 Management banky Slavie  

 

Při analýze struktury i personálního složení managementu pojišťovny Slavie
1105

 a 

sítí, které aktéry v čele podniku spojovaly s různými zájmovými skupinami, která je 

předmětem této kapitoly, je třeba vzít v úvahu, že Slavia byla založena jako vzájemná 

pojišťovna, založená na nacionální solidaritě, což ovlivnilo její vlastnickou strukturu, 

poměr sil v poli pojišťovny i klíč, podle nějž byli manažeři pojišťovny voleni. 

Statutární orgány pojišťovny Slavie tvořila valná hromada, dvanáctičlenná správní 

rada, tříčlenné (od roku 1916 čtyřčlenné) ředitelstvo, které mělo po většinu existence 

pojišťovny charakter výkonného výboru správní rady
1106

, dále revisoři účtů, jejichž role 

byla po většinu sledovaného období formální
1107

, a dohlížitelské výbory.
1108

 Profesionálním 

manažerem pojišťovny byl po většinu prvního půlstoletí existence pojišťovny její 

generální tajemník, který se účastnil jak zasedání správní rady, tak ředitelstva. 

1.1.1 Správní rada a ředitelství 

 

Ve vývoji personálního obsazení dvanáctičlenné správní radě pojišťovny Slavie
1109

, 

která zároveň ze svých řad po většinu sledovaného období delegovala všechny členy 

ředitelství
1110

, lze ve sledovaném období odlišit tři fáze, související se klíčem, podle nějž 

                                                 
1105

 Management pojišťovny Slavie dělím na statutárně daný management pojišťovny (členové správní rady) 
a profesionální bankovní management (v případě banky Slavie především generální tajemník a ředitelé 
jednotlivých generálních zastupitelství, v neposlední řadě také členové výkonného výboru správní rady – 
ředitelství). 

1106
 Srv. například Všeobecné stanovy „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1909, s. 9, §20. 

1107
 Revizoři účtů bez výhrad schvalovali předložené účty. Své znepokojení projevili pouze před odchodem F. 
L. Chleboráda a v polovině osmdesátých let, kdy pojišťovna utrpěla ztráty v Zalitavsku, přičemž oba tyto 
případy se řešily nikoliv před valnou hromadou, ale za zavřenými dveřmi zasedacího sálu správní rady. 

1108
 Dohlížitelské výbory byl orgán, který zajišťoval kontakt s regionálními elitami v případě podnikání Slavie 
v Čechách a na Moravě a s elitami národních hnutí v regionech monarchie, kde Slavia podnikala. Zrušeny 
byly roku 1909. Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze, Praha 1886, s. 10., § 30. 

1109
 Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze, Praha 1886, s. 14, §32. Správní rada a) ze svého 
středu volila předsedu a místopředsedu b) volila ředitele a generálního tajemníka a jeho náhradníky, dále 
dle návrhu ředitelstva ustanovovala úředníky, zástupce, lékaře, vyměřovala služné, penze, odměny, 
kauce, výpovědi a propouštěla zaměstnance; zvyšovala dotace pensijnímu fondu c) vydávala instrukce 
pro ředitelstvo, úředníky a zastupitelstva banky d) stanovovala maximální výši pojistné částky, od které 
sumy má se využít zajištění a volbu zajišťoven e) měla určovat, kdy pojištění začít nebo skončit podnikání 
v kterémkoli pojistném odvětví, třídě pojišťovací neb „samosprávném spolku“ f) k návrhu ředitelstva 
sestavovala výroční zprávu g) svolávala valné hromady. V praxi všechny tyto činnosti (kromě volby 
předsedy, místopředsedy, ředitelů a generálního tajemníka) vykonávalo ředitelství a generální tajemník a 
správní rada „monotónně“ schvalovala jejich návrhy. 

1110
 Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze, Praha 1886, s. 15, § 36. Každý den musel být 
alespoň jeden z ředitelů přítomen v pojišťovně a vyřizovat běžné práce s generálním tajemníkem aneb 
jeho náhradníkem.  Ředitelství podle stanov a)vyřizovalo „všechny záležitosti, které se v jednom týdnu 
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byli její jednotliví aktéři do správní rady voleni. Po prvním období, vyznačujícím se 

rychlými personálními změnami na úrovni správní rady i ředitelství, které jsou 

následkem zápasu mladočeského a staročeského křídla o vliv v pojišťovně, nastupuje 

výrazná personální kontinuita ve vedoucích pozicích, kterou přineslo vítězství staročechů 

v boji o pojišťovnu. Třetí období charakterizuje rozdělení rozhodujících pozic v pojišťovně 

především mezi mladočeskou a agrární stranu.
1111

  

Skutečnost, že ve správní radě pojišťovny se vystřídalo během prvního půlstoletí 

existence Slavie téměř sedm desítek aktérů, však vzhledem ke kontinuitě na manažerském 

postu generálního tajemníka nutně neznamenala obdobně časté změny v podnikatelské 

strategii pojišťovny.
1112

 Svědčí však bezpochyby o síle konfliktů o vliv v této pojišťovně, 

které byly v některých obdobích vedeny. 

I přes tuto relativně silnou personální diskontinuitu je možné vysledovat společné 

rysy, které aktéry, obsazující vedoucí pozice v pojišťovně Slavii, charakterizovaly. Správní 

rady Slavie je možné v rámci sociální stratifikace zařadit zčásti do vyšší třídy a zčásti mezi 

příslušníky horní vrstvy střední třídy. Všichni manažeři žili v Čechách, před rokem 1908 

                                                                                                                                                    
sběhly“ b) společně s generálním tajemníkem rozhodovalo o personální politice pojišťovny c) dohlíželo 
na činnost úředníků a zastupitelstev pojišťovny d) podávalo každý měsíc zprávu o působnosti pojišťovny 
v minulém měsíci. Ředitelství mohlo podle stanov rozhodovat pouze o takových záležitostech, které si 
správní rada výslovně nevyhradila. V praxi se na půdě ředitelství s generálním tajemníkem rozhodovalo o 
všech významných otázkách podnikatelské strategie pojišťovny i o problémech jejího každodenního 
provozu. 

1111
 Zároveň s ním došlo také k výraznému zvýšení podílu managementu na zisku podniku změnou stanov 
v roce 1909. Viz výši tantiémy 1877-1918 (v korunách). 

Rok Tantiéma 
celkem 

Rok Tantiéma 
celkem 

Rok Tantiéma 
celkem 

Rok Tantiéma 
celke
m 

1877* 16232 1888 11534 1899 24834 1911 42037 

1878 † 1889 21538 1900 18824 1912 138801 

1879 † 1890 16192 1901 18532 1913 98738 

1880 9026 1891 30672 1902 44169 1914 95832 

1881 2386 1892 45804 1903 23379 1915 135582 

1882 7682 1893 50292 1904 40555 1916 258261 

1883 13150 1894 51052 1905 40998 1917 322425 

1884 15426 1895 19122 1906 57889 1918 178420 

1885 12410 1896 39926 1907 37197 - - 

1886 4382 1897 43096 1908 18106 - - 

1887 7800 1898 28408 1909 61255 - - 

† nejsou data. Pramen: Výroční zprávy banky Slavie 1877-1918. 
1112

 Nejvýznamnějším zlomem v podnikatelské strategii Slavie v prvním půlstoletí její existence je 
bezpochyby odklon od strategie obchodní expanze do dalších slovanských území, ke kterému došlo 
v polovině osmdesátých let. V té době je ovšem obsazení ředitelství i správní rady stabilní, mění se právě 
pouze osoba generálního tajemníka. Naopak změny ve správní radě, ke kterým došlo v letech 1908-9 
s sebou přinesly relativně málo změn v podnikatelské strategii pojišťovny, spíše převažuje kontinuita 
s předchozím obdobím, kterou ztělesňuje generální tajemník F. Vlach. 
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v drtivé většině v pražské aglomeraci. Vzhledem k tomu, že solidarita Slavie byla založena 

na české, popřípadě slovanské nacionální identitě, obsazovali pozice ve správní radě aktéři, 

kteří se identifikovali s českým národním hnutím. Podobně jako zakladatelé pojišťovny se 

rekrutovali především z řad nacionálně českých podnikatelů a politiků. Do správní rady 

pojišťovny jim umožnil vstoupit symbolický kapitál, který nashromáždili především 

v ekonomickém či politickém poli. Jinými slovy, po většinu existence pojišťovny se 

jednalo se o reprezentanty moderních podnikatelských a politických výkonových elit. 

Výrazem všech těchto faktorů je i jejich silné zastoupení v reprezentacích české nacionální 

elity, jako bylo Národní album
1113

, jejich členství a pozice v exkluzivních českých spolcích 

a podílu na prestižních nacionálně českých projektech.
1114

 

Ve vedení banky Slavie, které bylo výrazně měšťanské, nalezneme během prvních 

padesáti let pouze tři šlechtice, kteří ve spojení s ní vstoupili ve všech případech během 

prvních tří let její existence. Slavii, nově zakládané firmě, dodávala přítomnost šlechty 

v jejím čele prestiž a zvyšovala její důvěryhodnost u klientů i úřadů. V čase zakládání 

Slavie byl jmenován Otakar hr. Černín šlechtickým protektorem Slavie, jeho funkce byla 

však čistě reprezentativní.
1115

 Po několik měsíců v roce 1872 se stal členem správní rady 

K. D. svob. pán Villani. Poté, co rezignoval J. M. Šáry v roce 1872 na post předsedy 

správní rady pojišťovny, převzal jeho post Jan Nepomuk hr. Harrach
1116

, který tuto funkci, 

                                                 
1113

 V Národním albu nalezneme devatenáct manažerů Slavie (F. L. Chleboráda, J. Friče, M. Pokorného, A. 
Olivu, J. Skrejšovského, A. Čížka, F. V. Jeřábka, T. Mourka, V. Nekvasila, K. D. Villaniho, J. N. Harracha, J. 
Jeřábka, J. Herolda, K. P. Kheila, J. V. Nováka, P. Sedláka, J. Záhoře, Q. Bělského, V. Štecha). Jejich aktivita 
v pojišťovnictví ovšem není – s výjimkou F. L. Chleboráda – uvedena mezi činností, která je zdrojem jejich 
příslušnosti k elitě. Viz. Národní Album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami 
vynikajících i zasloužilých. Praha 1899, passim. 

1114
 Až do doby po přelomu století patří nemalá část aktérů, zasedajících ve správní radě Slavie, zároveň mezi 
členy Družstva národního divadla. Členy Družstva byli: J. Čermák, J. Milde, A. Oliva, J. S. Skrejšovský, E. 
Kittel, K. Židlický, A. Güttling, F. Jeřábek, J. Reitler, V. Beneš, A. Čížek, A. Cífka, J. N. Harrach, J. V. Novák, B. 
Staněk a V. Štech. Intendantem Národního divadla se stal J. Herold. V mladočeské Společnosti Národního 
divadla byl aktivní L. Klumpar. Význam tohoto spolku pro navazování sítí ukazuje V. Štech ve svých 
pamětech: „Za presidentem [Slavie] Harrachem stál však továrník J. V. Novák, jenž mě dobře znal 
z družstva Národního divadla – dokonce jsme si tykali. Byl se mnou ve všem zajedno, co jsem v Družstvu 
navrhoval nebo projevoval […]. Tento ušlechtilý muž mi také podal ruku, v čemž ho pak celá správní rada 
následovala. Já jsem ovšem jeho Osvícenosti pouze něco koktal. A tu továrník Novák zvolal: ‚Osvícenosti, 
toho zvolíme do správní rady.“ V. ŠTECH, Džungle, s. 289.  

1115
 Nenalezneme ji ani ve stanovách pojišťovny. M. Marvan, Dějiny, s. 102. 

1116
 Jan Nepomuk František hrabě Harrach (2. 11. 1828 Vídeň, 12. 12. 1909 Vídeň), český velkostatkář a 
politik. Poté, se mu dostalo soukromého vychování (J. E. Vocel, V. Grünwald, A. J. Vrťátko), nastoupil 
vojenskou službu. Po odchodu z armády začal Harrach hospodařit na nově zakoupeném velkostatku 
Konárovice u Kutné Hory. Roku 1863 spoluzakládá rolnickou školu ve Stěžerech. V roce 1866 zdědil 
majetek rohravské větve rodu. Nejužšší aristokratický spojenec staročeské strany, jejíž národnostní 
program přijal. Svoji blízkost tomuto programu manifestoval i podporou nacionálně českých spolků a 
projektů. V zemském sněmu zasedal s přestávkami mezi lety 1865-1893. V letech 1873-84 poslancem na 
říšské radě. Od roku 1884 dědičným členem panské sněmovny. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 89. J-
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volen pravidelně aklamací, vykonával až do roku 1908.
1117

 Harrach, který představoval 

nejoddanějšího spojence staročechů v aristokratickém táboře
1118

, se hlásil k nacionálně 

české a slovanské identitě, čímž konvenoval obrazu, který o sobě Slavie vytvářela. 

Zatímco Šáry se jako předseda na chodu pojišťovny aktivně podílel, nástup J. N. hr. 

Harracha znamenal, že funkce předsedy získala značně reprezentativní ráz, přičemž 

odpovídající agenda přešla nadále na místopředsedu pojišťovny. Po Harrachově odchodu 

již nebyl do správní rady ani na post předsedy zvolen aristokrat. Zdrojem prestiže dalších 

aktérů, kteří tuto pozici obsadili (P. Sedlák, Q. Bělský, J. Hucl) byl již manažerský 

výkon.
1119

 

1.1.1.1 Počáteční nestabilita (do roku 1874): konflikty mezi zakladateli 

 

V průběhu prvních pěti let existence pojišťovny se v jejím vedení vystřídalo 

přibližně třicet jmen. Kromě značně nestabilního obsazení správní rady a ředitelstva 

pojišťovny bylo pro toto období charakteristické i postupné vymezování mechanismu 

obsazování těchto institucí a jejich pravomocí. 

Ve správní radě pojišťovny zasedali zpočátku především aktéři, kteří se podíleli na 

jejím zakládání.  Mezi členy správní rady nalezneme reprezentanty dvou hlavních skupin 

aktérů, které měly na vzniku pojišťovny největší zájem i podíl  - pražských podnikatelů a 

nacionálně českých politiků. Habitus prvních se zpravidla formoval v průběhu jejich 

aktivity v ekonomickém poli, naopak pro formování habitu skupiny právnicky vzdělaných 

nacionálně českých politiků bylo zásadní - vedle gymnázia – univerzitní vzdělání, 

obsahující také ekonomickou teorii. Dále jejich habitus strukturovalo politické pole.   

Slavia je v prostředí českých podnikatelů zakotvena daleko výrazněji, než další 

české živelní pojišťovny – První česká vzájemná a Rolnická. Relativně silné zastoupení 

této skupiny ve správní radě Slavie je výrazem jejich rostoucích pojistných potřeb, 

především na poli požárního pojišťování. Mezi členy správní rady z řad podnikatelů jsou 

zastoupeni aktéři, spojení s velkoobchodem
1120

 a s dvěma odvětvími potravinářského 

                                                                                                                                                    
k , Jan Hrabě z Harrachu, Ottův slovník naučný, Díl 10. Gens-Hedwigia, Praha 1997, s. 908-09. 

1117
 Na další období již nekandidoval. Jeho odchod souvisel s úmrtím staročeských manažerů, které nahradili 
příslušníci strany svobodomyslné. Slavia tím na dobu několika měsíců roku 1908 získala výlučně 
mladočeský ráz. 

1118
 Jiří GEORGIEV, Až do těch hrdel a statků? Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických 
strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848, Praha 2012, s. 302-3. 

1119
 Viz dále. 

1120
 A. Oliva, J. Tuček, K. Frič, A. Nocar, K. P. Kheil. 
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průmyslu - s pivovarnictvím
1121

 a slaběji také s cukrovarnictvím, což není překvapivé, 

vzhledem k významu, jaký měla tato odvětví pro formování českých podnikatelských elit. 

Pozici, kterou zaujímali podnikatelé mezi klienty pojišťovny, odráží i skutečnost, že na 

postech předsedy a místopředsedy Slavie zasedali zpočátku dva reprezentanti pražských 

českých podnikatelů – J. M. Šáry
1122

, stojící v čele organizace pražských pivovarníků, a 

Karel Židlický, jehož jméno nalézáme i mezi členy komitétu pražské burzy
1123

 a správní 

rady První česko-moravské továrny na stroje. Ve správní radě zasedali také čtyři měšťanští 

velkostatkáři.
1124

 

Další skupinou, která je ve vedení pojišťovny výrazně zastoupena, jsou právnicky 

vzdělaní, nacionálně čeští politici. Vedle prvního generálního ředitele Slavie, F. L. 

Chleboráda, nalezneme ve správní radě Slavie mezi lety 1869-74 doktory práv J. Friče
1125

 

(1869-73, člen ředitelství) a A. Čížka
1126

 (1869, 1872-74, člen ředitelství), J. Palackého 

(1869-72), J. Skrejšovského
1127

 (1869-72), J. Mildeho (1872-1900, člen ředitelství) a J. 

Jeřábka (1874-93, člen ředitelství). 

                                                 
1121

 J. M. Šáry, B. Kouba, E. Kittel, J. Reitler. 
1122

 Jan Michal Šáry (1825 Praha -1881 Praha), pražský podnikatel v pivovarnictví. Prostudoval technologii 
výroby piva v západní Evropě a tyto postupy následně aplikoval v českém pivovarnictví. V roce 1846 
převzal po svém otci pivovar „U Virlů“ na pražském Karlově náměstí. V letech 1849-51 a 1868-74 byl 
členem pražského obecního zastupitelstva, 1861-66 zastupoval na sněmu království Českého pražskou 
OŽK. M. MARVAN, Dějiny, s. 281. 

1123
 Stejně jako Šáryho jméno. Viz. Několik zakladatelů bursy, (Zasláno). Kandidátní listina ku volbě do 
komitétu pražské bursy na zboží a cenné papíry, Národní listy, 19. března 1871, s. 3. 

1124
 K. Židlický, V. Vávra, J. Palacký, J. Skrejšovský. F. L. Chleborád vlastnil rovněž velkostatek, avšak nebyl 
členem správní rady pojišťovny. 

1125
 JUDr. Josef Frič (6. 3. 1804 Slaný – 19. 5. 1876 Praha), advokát a politik. Syn zámožného slánského 
měšťana. Po absolvování piaristického gymnasia ve Slaném vystudoval v Praze práva (doktorát v r. 1827). 
Od roku 1822 působil v advokátní kanceláři dr. Nejedlého a v roce 1837 byl jmenován zemským 
advokátem. Ve čtyřicátých letech působil jako justiciár na schwarzenberském panství Jinonice a Radlice. 
V roce 1848 byl členem Národního výboru a byl zvolen do sněmu. Roku 1848 se stal soukromým 
docentem a od r. 1861 mimořádným bezplatným profesorem pražské university, o rok později byl zvolen 
doktorským děkanem.  Mezi lety 1842-1873 vedl správu důchodů Matice české. Člen sboru Nár. musea, 
předseda Měšťanské besedy, ředitel pojišťovny Slavie a člen správní rady pražské spořitelny. Od roku 
1851 byl členem pražského obecního zastupitelstva, v letech 1861-69 členem městské rady. V r. 1868 byl 
jedním z deklarantů. Mezi lety 1861-1876 byl zemským poslancem a v letech 1870-71 náhradníkem 
přísedících zemského výboru. V roce 1875 odchází na odpočinek. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 
70, Anonym, Zemřel Josef Frič, Národní listy, 20. 5. 1876, s. 2. 

1126
 JUDr. Antonín Čížek (22. 3. 1833 Slapy – 21. 9. 1883 Vinohrady), advokát a politik. Vystudoval 
gymnasium v Písku a práva na pražské universitě (doktorát r. 1858). Následně si v Praze otevřel advokátní 
kancelář. Člen pražského obecního zastupitelstva, zemský poslanec (1865-1873), náhradník přísedících 
zemského výboru (1870-71). V roce 1868 byl jedním z deklarantů. Patřil mezi důležité představitele 
mladočeského proudu české politiky. Byl členem výboru Matice lidu, místopředsedou družstva ke zřízení 
Národního divadla, náhradníkem ředitele Hypoteční banky a zasedal v ředitelství Spolku doktorů práv pro 
zaopatření vdov a sirotků jejich a také v ředitelství pojišťovny Slavie. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 
46. 

1127
 Jan St. Skrejšovský (6. 1. 1831 Libišany – 14. 10. 1883 Vídeň), podnikatel a staročeský politik. Po studiu 
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Z předchozích jmen, která Slavii propůjčovala prestiž a důvěryhodnost, je patrné, 

že na zakládání Slavie i na jejím řízení se v prvních letech podíleli jak aktéři, spojení se 

staročeským i mladočeským křídlem Národní strany. V roce 1872, po rezignaci F. L. 

Chleboráda na post generálního ředitele, se zdálo, že ve vedení pojišťovny posílí svůj vliv 

mladočeské křídlo Národní strany. Chleboráda nahradil totiž v ředitelství A. Čížek, vedle 

nějž dále zasedali J. Frič a A. Nocar. Nicméně rozhodující vliv v pojišťovně získala po 

krátké době strana staročeská. Poslední dva zmínění aktéři na post ředitele rezignovali 

v říjnu roku 1872, A. Čížek nebyl znovu zvolen po skončení svého funkčního období o dva 

roky později. Aktéři, kteří je v ředitelství nahradili, J. Milde, J. Jeřábek a K. P. Kheil, byli 

jasně spojeni se staročeskou stranou, stejně jako další členové správní rady. Téměř od 

počátku existence Slavie tedy při obsazování pozic ve správní radě a ředitelství hraje roli 

politická angažovanost.  

Aktéři, kteří byli v tomto období členy správní rady Slavie, žili v hlavním městě 

českého království a zastávali pozice v samosprávě Prahy, popř. jejích předměstí. Nicméně 

angažmá v lokální politice mělo v rámci jejich aktivit spíše komplementární roli, zdroje 

jejich moci a prestiže ležely především v jejich hospodářské a politické činnosti na vyšších 

úrovních. 

1.1.1.2 Stabilizace (1874-1908/9): pražské podnikatelské elity a představitelé 

českých měšťanských stran 

 

Zatímco obsazení správní rady v prvních letech existence Slavie bylo značně 

nestabilní, pro členy správní rady, kteří do vedení Slavie vstoupili po polovině 70. let, není 

netypické ani funkční období, trvající přes třicet let. Podobnou stabilitou se vyznačovalo i 

obsazení ředitelstva. Například Karel Petr Kheil, majitel obchodní školy v Praze, zasedal 

v obou těchto orgánech mezi od května 1874 až do roku 1908, kdy zemřel. 

Domnívám se, že kromě oslabení soupeření dvou českých měšťanských politických 

stran o vliv v pojišťovně po upevnění pozice staročeské strany souvisí tato stabilizace i se 

specifickým způsobem obsazování pozic v správní radě pojišťovny, který byl v tomto 

období v praxi realizován. Aktéři byli do správní rady voleni podle politického klíče, jako 

příslušníci českého měšťanstva, angažovaní ve staročeské, od roku 1885 v některých 

                                                                                                                                                    
na gymnáziu v Praze a Hradci Králové studoval filosofickou a právnickou fakultu. V letech 1858-61 působil 
jako úředník ministerstva financí. Roku 1862 založil list Politik. V roce 1869 se stal majitelem 
stejnojmenné tiskárny. Zemským poslancem s přestávkami mezi lety 1863-1877. M. LIŠKOVÁ, Slovník 
představitelů, s. 287-288. 
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případech i mladočeské straně, ale zároveň také jako reprezentanti stavovských organizací 

jednotlivých odvětví a socioprofesních skupin, které představovaly významnou klientelu 

pojišťovny. 

Nejvýznamnější a nejsilněji zastoupenou profesní skupinou ve správní radě Slavie 

jsou čeští stavitelé. Aktéři, kteří kontakt se stavebním průmyslem zajišťovali, byli majiteli 

velkých stavebních firem a zastávali rozhodující pozice ve stavovské organizaci stavitelů. 

První náznaky spojení managementu Slavie s tímto odvětvím se objevují ve formě členství 

stavitelů V. Nekvasila
1128

 (1873-76) a A. Pitlíka (1875-76) ve správní radě. Tyto sítě 

postupně nabývají na významu, což se odrazilo ve volbě Josefa Blechy
1129

, stavitele 

v Karlíně, specializujícího se na velké projekty, do správní rady pojišťovny roku 1885. J. 

Blecha byl od roku 1871 předsedou Jednoty stavitelů pro království České. Neformální 

spojení s touto organizací, respektive s českými podnikateli v tomto odvětví, bylo 

posilováno vstupem dalších vedoucích aktérů této organizace do správní rady pojišťovny. 

Majitel velké stavební firmy a architekt Quido Bělský
1130

, který nastoupil do správní rady 

po smrti J. Blechy, roku 1900, Jednotě stavitelů po dlouhou dobu předsedal. Byl zároveň 

jedním z klíčových aktérů při zakládání další organizace stavitelů v království českém. 

Architekt a stavitel František Hněvkovský
1131

, zvolený do správní rady Slavie roku 1891, 

                                                 
1128

 Václav Nekvasil (15. 2. 1840 Kbely – 9. 3. 1906 Karlín), stavitel. Roku 1868 založil stavitelskou firmu 
v Karlíně, specializovanou nejdříve na stavby cukrovarů a pivovarů, potom továren a veřejných budov 
obecně. Od roku 1881 byl členem OŽK Praha. Zakladatel a člen správní rady První česko-moravské 
akciové továrny na stroje. Člen společnosti Musea království Českého a výstavního výboru Jubilejní 
výstavy. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 211. 

1129
 Josef Blecha (14. 9. 1841 Štítary - 13. 7. 1900 Podbaba), městský stavitel v Karlíně. Pocházel z početné 
rolnické rodiny. Studoval českou techniku, kterou ukončil v roce 1864. Po několikaletém působení 
v arch. kanceláři V. Šalandy si roku 1869 založil vlastní stavební firmu v Karlíně. Stavěl veřejné a 
průmyslové budovy (např. cukrovary) v Předlitavsku, ale také v Uhrách a Itálii. Roku 1868 se stal 
zakládajícím členem Spolku architektů a inženýrů (jeho členem byl do r. 1885). Od roku 1871 až do smrti 
předsedou Jednoty stavitelů pro království České, kterou rovněž zakládal.  Byl předsedou správní rady 
nuselského pivovaru, členem správní rady Kolínské úvěrní banky (1894-1900) a jejím místopředsedou 
(v letech 1898-1900).  
Viz.: Anonym, Sjezd stavitelů z království Českého, Národní Politika 28. 1. 1890, s. 3; Pavel VLČEK a kol., 
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků, Praha 2004, s. 67; Jana NEKVASILOVÁ-KLEINOVÁ, 
Blecha Josef, in: Biografický slovník českých zemí, seš. 3. Bas-Bend, Praha 2005, s. 564. 

1130
 Quido Bělský (5. 1. 1855 Praha – 20. 8. 1909 Domousnice), stavitel a projektant. Syn stavitele J. 
Bělského. Vystudoval c. k. akademické gymnázium v Praze, následně v letech 1871-79 pozemní 
stavitelství na české technice, pak školu architektury na vídeňské Akademie. Měl zavedenou 
architektonickou a stavební firmu. Od roku 1885 byl členem Spolku architektů a inženýrů. Po dlouhá léta 
byl předsedou Jednoty stavitelů.  Mezi lety 1888-97 zasedal v pražském sboru obecních starších, ve 
volbách 1897, 1901 byl zvolen poslancem Říšské rady za Staré město. Viz: Anonym, Architekt Quido 
Bělský zemřel, Národní listy, 20. 8, 1909, s. 2.; Anonym, Společenstevní organizace Stavitelů v království 
českém, Národní listy 118/47, 30. 4. 1907, s. 3; Pavel VLČEK a kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, 
zedníků a kameníků, Praha 2004, s. 54. 

1131
 František Šebestián Hněvkovský (23. 1. 1844 Žebrák – 28. 9. 1916 Praha), český stavitel. Po absolvování 
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byl od roku 1901 jejím místopředsedou. Spojení se staviteli bylo významné pro životní, ale 

především pro požární pojišťování Slavie. Velké stavební projekty se proti požáru 

pojišťovaly již jako staveniště. Pro stavitele znamenalo spojení s pojišťovnou výhodnější 

tarify, pro pojišťovnu sehrávalo významnou roli při získávání nové klientely.
1132

 

Další sítě propojovaly Slavii s českým pivovarnictvím a strojírenstvím. Mezi lety 

1880-1903 byl členem správní rady Slavie Bohumír Staněk
1133

, předseda Spolku pro 

průmysl pivovarský. Po jeho smrti ho ve správní radě nahradil velkostatkář a majitel 

pivovaru v Suchomastech František Mareš. Od roku 1876 zasedá ve správní radě majitel 

velkého strojírenského podniku, Josef Vincenc Novák
1134

, zaměřujícího se na stavbu 

pivovarů, spojený se Společenstvem pražských sládků. Aktéry, zasedající ve správní radě 

Slavie, nacházíme i ve správních radách pivovarů.
1135

 Se strojírenstvím spojovala v letech 

                                                                                                                                                    
střední školy odešel studovat německou techniku, ale vzhledem ke své chudobě ji nedostudoval. Nejprve 
působil jako asistent u architektů Bělských, pak u ing. Schöna, následně se osamostatnil. Společně se 
svým švagrem, J. Jechenthalem založili architektonickou kancelář Hněvkovský-Jechenthal. Po roce 1900 
zanechal Hněvkovský staveb. Členem Spolku architektů a inženýrů se stal roku 1871. Od roku 1901 byl 
místopředsedou Jednoty stavitelů. Viz. Anonym, F. Š. Hněvkovský, Věstník obecní královského hlavního 
města Prahy 19/23, 16. října 1916, s. 1; Stavitelské listy, 1. 11. 1916, s. 1; Pavel VLČEK a kol., Encyklopedie 
architektů, stavitelů, zedníků a kameníků, Praha 2004, s. 238. 

1132
 Ilustrativním příkladem je „Český plzeňský akciový pivovar, a.s. Plzeň, který také spadal do zájmové sféry 
Živnostenské banky a v této době zahajoval výrobu. Pivovar byl během stavby zdarma pojištěn u 
plzeňského generálního zastupitelství První české vzájemné pojišťovny a z tohoto důvodu pojišťovna 
počítala s jistou prioritou při zadávání pojištění dokončeného objektu.“ J. VONDRÁČEK, Činnost a 
působení, s. 15. 

1133
 Bohumír Staněk (1841 Praha – 4. 9. 1903 Praha), český podnikatel v pivovarnictví. B. Staněk se narodil 
do zámožné pražské rodiny. Odborné vzdělání mu umožnilo stát se odborníkem ve sladovnictví. Roku 
1874 nastupuje do pivovaru v Petrovicích u Prahy, který pod jeho vedením vykázal nebývalý růst. Jeho 
produkce se zvýšila až na 25 000 hl. piva. Posléze zakoupil dům v Rokycanech a žil zde jako soukromník. 
Byl předsedou správní rady akciového pivovaru v Nuslích, správním radou Slavie a členem správního 
výboru tiskárny „Politik“. Předsedal Spolku pro průmysl pivovarnický, byl členem zemědělské rady a 
družstva Národního divadla. Viz: Anonym, †Bohumír Staněk, Národní listy, 4. 9. 1903, s. 3 

1134
 Novák Josef Vincenc (17. 3. 1842 Sobotka – 10. 6. 1918 Praha), podnikatel ve strojírenství. J. V. Novák 
byl synem negramotného řemeslníka Václava Nováka, který patřil k prvním, kteří v Čechách prováděli 
stavby tzv. anglických hvozdů. Po návratu z vandru si v Sobotce zřídil vlastní klempířský podnik, jenž se 
v průběhu času rozrostl na „malou továrničku“. Kulturní kapitál (technické know-how) nashromážděný 
v rodinném prostředí transformoval jeho syn, J. V. Novák, v kapitál symbolický, když vystudoval vídeňskou 
techniku. V roce 1866 založil v Praze konstrukční kancelář pro stavbu pivovarů a sladoven. Roku 1872 
založil v Praze-Bubnech strojírnu, do níž přibral roku 1877 jako společníka Rudolfa Jahna, čímž vznikla 
strojírenská firma Novák&Jahn, která se zaměřovala především na budování moderních pivovarů a 
lihovarů. Během krize v 70. letech utrpěla těžké ztráty, avšak na konci 70. let dokázala situaci stabilizovat 
a získala nové zakázky. Zaměstnávala přes 300 strojařů. Roku 1911 byla firma za účasti Živnobanky 
akcionována. Novák se stal roku 1878 členem sboru obecních starších. Vedl reprezentativní životní styl, 
jehož součástí byla i velká sbírka obrazů starých mistrů. Zasedal ve správní radě České společnosti pro 
průmysl cukerní a Společenského pivovaru pražských sládků. Viz. Dana HRADILOVÁ – Petr POPELKA, Josef 
Vincenc Novák, in: Milan MYŠKA, Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do 
poloviny XX. století, sv. 1, Ostrava 2003, s. 264-265.; Ladislav NOVÁK, O těch, kteří odešli…, Praha 1940, s. 
5-29. 

1135
 Konkrétně Pivovaru společenstva pražských sládků, Nuselského pivovaru a měšťanského pivovaru na 
Vinohradech. 
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1880-85 Slavii dále osoba továrníka F. Zelingera, výrobce kočárů.
1136

 Spojení Slavie 

s těmito odvětvími bylo logické vzhledem k tomu, že pro ně – na rozdíl od cukrovarnictví, 

s nímž Slavie rozsáhleji spojena není – nebyla zřízena odvětvová vzájemná pojišťovna. 

Slavia nadále udržuje personální spojení s kruhy pražských velkoobchodníků (J. V. 

Vondráček
1137

, P. Sedlák
1138

). Tři aktéři spojují vedení Slavie se správní radou České 

společnosti pro průmysl cukerní.
1139

 Ve správní radě nalezneme také zástupce pražských 

hoteliérů (A. Cífka a V. Beneš
1140

).   

Pojišťovna Slavia byla personálně propojena s několika významnými českými 

bankami. Prokop Sedlák
1141

 byl členem správní rady Živnostenské banky (a jejím 

prostřednictvím také První české zajišťovací banky). Další aktéři spojovali správní rady 

Slavie a Kolínské/Pražské úvěrní banky (dále PÚB): Josef Blecha byl členem správní rady 

PÚB mezi lety 1894-1900 a v letech 1898-1900 jejím místopředsedou, patnáct let (1890-

1905) zasedal ve správní radě PÚB Karel P. Kheil, kterému bylo v letech 1902-04 svěřeno 

místopředsednictví správní rady. V roce 1897 nalezneme v správní radě téže banky i 

Vladimíra Vondráčka.
1142

 Stavitel Quido Bělský zasedal ve správní radě České průmyslové 

banky. Josef Herold byl spojen s bankou Zemskou. Později, v následujícím období, došlo 

                                                 
1136

 František Zelinger byl továrníkem, výrobcem kočárů, majitelem domu a realit (plovárna na Žofíně). 
Zemřel v roce 1893. Viz: Anonym, Úmrtí, Národní listy, 23. 5. 1893, s. 3. 

1137
 Václav J. Vondráček (1849 Praha -1912 Praha), pražský velkoobchodník. Roku 1889 zdědil „koloniální 
obchod, na tehdejší dobu patrně veliký“ v pražské Perlové ulici. Mnoho cestoval, rád chodil na hony. 
Platil činži 12 000 K ročně. Člen správní rady České společnosti pro průmysl cukerní a Kolínské úvěrní 
banky. Srv. paměti jeho syna, univerzitního profesora medicíny, MUDr. Vladimíra Vondráčka. Vladimír 
VONDRÁČEK, Lékař vzpomíná: (1895-1920), Praha 1973, s. 26-29. Verzeichnis der Verwaltungsräte und 
Direktoren der Aktiengesselschaften und Sparcassen, in: G. LEONHARD, Compass. Finanzielles Jahrbuch 
für Österreich-Ungarn 1910, s. 1283-1594. 

1138
 Prokop Sedlák (2. 8. 1838 Polná – 5. 1. 1920 Praha), velkoobchodník a manažer. Sedlák se narodil 
v rodině soukeníka jako páté z devíti dětí. Roku 1861 ukončil studium obchodní vědy a národního 
hospodářství.  Mezi lety 1862-65 působil jako učitel na Skřivanově obchodní škole. V roce 1872 zahájil 
v Praze komisionářský obchod s cukrem a technickými potřebami (Komárek a Sedlák). Roku 1879 se 
synovcem otevřel komisionářský obchod v Kyjevě, roku 1881 v Rostově na Donu, r. 1885 mechanickou 
přádelnu a tkalcovnu konopí. Sedlák byl členem pražské Obchodní a živnostenské komory a v letech 
1887-93 zemským poslancem za staročechy. Živnostenskou banku zastupoval v několika správních 
radách. Když se v roce 1908 stal předsedou Slavie, prohlásil jeden z členů správní rady na valné hromadě, 
že: „v některých listech četli jste, že ředitelství a správní rada jsou vlastně ředitelstvím jiné banky…“ a 
snažil se ho vyvrátit. Viz. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 267; Jan PRCHAL, Biografický slovník 
Polenska, Polná 2002, s. 158-159. 

1139
 V. Vondráček, J. V. Novák a P. Sedlák. 

1140
 Anonym, Spolek pro povznesení návštěvy cizinců v Praze, Národní politika, 14. 3. 1894, s. 2. Václav Beneš, 
majitel hotelu De Saxe, byl členem této organizace a také Společnosti Národního divadla. 

1141
 P. Sedlák, který byl dlouholetým členem správní rady Živnostenské banky (1880-1917), a z toho titulu 
také členem správní rady První české zajišťovací banky. Zdeněk JINDRA, Správní radové pražských 
akciových bank - jejich počet, struktura a vliv (analytická sonda dle stavu v roce 1912), In: Eduard KUBŮ – 
Jiří ŠOUŠA, Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století. Praha, Dokořán 2008, s. 97. 

1142
 Miroslav POŠ, Padesát let Pražské úvěrní banky 1870-1919, s. 41-43. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Finan%C4%8Dn%C3%AD%20elity%20v%20%C4%8Desk%C3%BDch%20zem%C3%ADch%20%28%C4%8Ceskoslovensku%29%2019.%20a%2020.%20stolet%C3%AD.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Doko%C5%99%C3%A1n
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vstupem R. Pulkrábka k personálnímu propojení s bankou Hypoteční a prostřednictvím J. 

Malkuse s Agrární bankou. Často byli ovšem tito aktéři zvoleni do správní rady Slavie 

předtím, než vstoupili do správní rady jedné z bank.
1143

 Na základě protokolů správní rady 

a ředitelství pojišťovny Slavie se domnívám, že personální spojení s bankami větší význam 

pro formulování podnikatelské strategie pojišťovny nemělo. Jakým způsobem však tyto 

sítě, spojující správní rady bank a pojišťovnu Slavii, konkrétně fungovaly, není ovšem 

možné z dostupných pramenů rekonstruovat s jistotou.
1144

 

Spojení s komunálními elitami Prahy a jejich předměstí bylo patrné v některých 

případech i v předchozím období a pokračovalo i nadále. Po smrti Vincence Vávry
1145

, 

starosty Vinohrad a člena správní rady mezi lety 1869-1873, přijala valná hromada návrh, 

aby byl zástupce Vinohrad zvolen za revizora účtů, aby bylo zachováno spojení s touto 

obcí.
1146

 Po relativně krátkou dobu (1878-79) byl členem správní rady Václav Sviták, 

starosta města Karlína.
1147

   

Bohumil Holeček byl sice stavitelem, nicméně do správní rady Slavie, v níž zasedal mezi 

lety 1893-1927, byl zvolen spíše jako představitel komunální elity Vršovic, kde byl 

dlouholetým starostou, a později jako člen vinohradské samosprávy.
1148

 Mezi aktéry, 

                                                 
1143

 Například K. P. Kheil a J. Blecha zasedali oba ve správní radě Slavie v době svého vstupu do správní rady 
Kolínské úvěrní déle, než deset let. P. Sedlák byl zvolen do správní rady Slavie v roce 1879 a do správní 
rady Živnobanky až následující rok. To platí samozřejmě i pro J. Malkuse, který byl členem správní rady 
Slavie ještě před založením Agrární banky. 

1144
 Peněžní instituce mohly vázat poskytnutí úvěru svým třetím osobám na uzavření pojistky u jejich 
partnerské pojišťovny. Určitou roli mohlo sehrávat i neformální sdílení informací, které pojišťovně 
umožňovalo určovat rozsah morálního rizika jednotlivých klientů. Obchodní spojení pojišťovny Slavie 
s bankami spočívalo především v ukládání části rezerv v hotovosti na běžných účtech a v nákupu cenných 
papírů jejich prostřednictvím. Rozsáhlejší kontakty je možné vysledovat pouze v případě Agrární banky, s 
níž Slavia vyjednává o výši zúročení svého vkladu a navrhuje v roce 1914 Agrární bance spoluúčast na 
koupi velkostatku Světlov. Oba návrhy správní rada Agrobanky ovšem odmítá. 

1145
 Anonym, Úmrtí, Národní listy, 30. 7. 1873, s. 2. 

1146
 JUDr. Čížek podporuje návrh J. Nekvasila jmenovat revizorem účtů p. Barborku z Vinohrad: „Podporuji 
tento návrh co nejvřeleji, aby byl pan Barborka zvolen. Dříve jsme měli p. Vávru ve svém středu, který si 
mnoho zásluh vydobyl o ‚Slavii‘. Vinohradská obec jest velmi důležitá, že jest dojista zapotřebí, aby někdo 
byl tam v bližším styku se ‚Slavií‘. A proto podporuji tento návrh.“ PAČP, fond „Slavia“, k. 108, fasc. 6, 
Stenografický protokol o řádné valné hromadě vzájemně pojišťovací banky Slavie v Praze odbývané dne 
17. května 1874 za předsednictví J.O. hraběte Jana z Harrachů, s. 35. 

1147
 Václav Sviták (1833 Hořovice -1905 Tamtéž) podnikatel a představitel samosprávy. Václav Sviták se podle 
nekrologu, otištěného v Národních listech vypracoval z podnikavého klempířského dělníka na majitele 
továrního instalatérského závodu. V odborných kruzích měl vysokou prestiž. Třicet let působil v karlínské 
samosprávě. Zasedal v městské radě, okresním zastupitelstvu, nakonec byl zvolen starostou obce.  Byl 
členem ředitelství Občanské záložny a nacionálně českých spolků. Anonym, Pan Václav Sviták, bývalý 
starosta města Karlína zemřel, Národní listy, 6. 9. 1905, s. 2. 

1148
 Bohumil Holeček (1853 Vršovice – 1927 Vinohrady), stavitel. Dlouholetý starosta obce Vršovic (1886-
1897), po přesídlení na Vinohrady se stal členem městské rady Vinohrad a členem okresního správního 
výboru. Zasedal ve správní radě Vinohradského měšťanského pivovaru. Jeho nekrolog zdůrazňuje význam 
jeho sociálního kapitálu pro podnikání v hypotečním oddělení Slavie. Viz: Anonym, Z Vršovic, Národní 
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jejichž prestiž pramenila z jejich výkonu v samosprávě, patřil i MUDr. Jindřich Záhoř, 

lékař a od roku 1884 pražský městský fysikus, jeden z aktérů, spojených s projektem 

pražské asanace. 

Kromě českého podnikatelského prostředí, které reprezentovali aktéři, které jejich 

majetek a prestiž zakotvovaly ve vyšší třídě, byli ve správní radě Slavie zastoupeni také 

aktéři, příslušníci vyšší střední třídy, kteří zastupovali středostavovské profese. 

Úředníci představovali jednu z nejdůležitějších skupin klientů úvěrních spolků 

banky Slavie a posléze mezi nimi existovala značná poptávka po životním pojištění. 

S jejich organizací spojoval správní radu Slavie Rudolf Wunš
1149

, člen, místopředseda a 

později dlouhá léta předseda výboru Jednoty samosprávných úředníků. Ve správní radě 

Slavie zasedal téměř třicet let (1878-1906). Vzhledem k tomu, že Slavia využívala záložen 

jako svého obchodního zastoupení, ukládala v záložnách část svých technických rezerv a 

zároveň až do roku 1889 lombardovala záloženské směnky, hrála významnou roli i 

skutečnost, že R. Wunš byl dále členem ústředního výboru Jednoty záložen.
1150

 

Není překvapením, že pojišťovnu, provozující požární pojištění, spojovaly sítě i 

s majiteli nemovitostí. Předseda Ústředního sboru majitelů domů, Dr. Josef Truhlář
1151

, 

majitel domů na Žižkově, nastoupil do správní rady Slavie v roce 1908 jako náhradník za 

zemřelého člena.  

Správní rada vyvíjela v tomto období ovšem velmi malou vlastní iniciativu
1152

 a 

„rutinně“ přijímala návrhy, které ji předložilo ve spolupráci s generálním tajemníkem 

tříčlenné ředitelství, které bylo v této době voleno ze správní rady jako její výkonný výbor. 

                                                                                                                                                    
politika, 18. 9. 1894, s. 5;  Anonym, Místopředseda banky Slavie Bohumil Holeček zemřel 20. prosince 
1927, Instrukční oběžník 1/10, leden 1928, s. 1-2.; Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-
Ungarn. 1917. Herausgegeben von Rudolf Hanel. III. Band. Fünfzigster Jahrgang, Wien 1916. 

1149
 Rudolf Wunš (26.2 1839 Stupno – 1907 Praha), úředník české samosprávy. Poté, co absolvoval 
gymnázium v Plzni, vstoupil roku 1855 do státní správy jako berní úředník v Rokycanech, odkud přešel do 
Horšovského Týna.  Mezi lety 1860-65 působil jako berní asistent v Lounech. V letech 1866-75 sekretář 
okresního zastupitelstva, od roku 1867 v lounské městské samosprávě. Aktivní byl v oblasti financí a 
školství. Od 1875 se stal sekretářem okresního zastupitelstva v Praze – Smíchově. Wunš byl členem 
výboru Jednoty samosprávných úředníků a po dlouhá léta jeho předsedou, popř. místopředsedou. Stal se 
rovněž členem ústředního výboru Jednoty záložen. Viz: Rudolf Wunš, Samosprávný obzor 8-9/15, s. 286 
an.; Zdena PATROVSKÁ - Bohumír ROEDL, Biografický slovník okresu Louny, Louny 2000, s. 110 an. 

1150
 Společně s P. Sedlákem byl členem výboru správní rady Slavie, který prováděl censuru záloženských 
směnek. 

1151
 S jistotou se nejedná o stejnojmenného českého literárního historika, neboť se dr. J. Truhlář, majitel 
domů, v novinách objevuje i po smrti svého jmenovce. PAČP, fond „Slavia“, k. 132, fasc. 3, Stenografický 
protokol valné hromady banky Slavia ze dne 11. května 1907, nepag.;

 
Zástupcové organizací majitelů 

domů intervenují pro úřadní vyhlášky o berních úlevách, Národní listy, 11. 10. 1914, s. 2. 
1152

 Výjimkou byla doba krátce po vzniku pojišťovny a polovina osmdesátých let, kdy správní rada reagovala 
na značné ztráty v požárním podnikání. Po nástupu nového generálního tajemníka, F. Vlacha, přechází 
iniciativa výlučně na ředitelství, potažmo na něj. 
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Zatímco ve správní radě převažovali podnikatelé, v ředitelství měli až do roku 1900 

většinu právnicky vzdělaní nacionálně čeští politici. Od roku 1872 v něm zasedal advokát a 

staročeský politik JUDr. J. Milde. Milde
1153

, který se narodil roku 1839 do pražské 

měšťanské rodiny, vystudoval práva na pražské univerzitě, kde zakončil svá studia roku 

1864 doktorátem. Působil jako advokát a jeho prestiž v tomto prostředí nalezla svůj odraz i 

v postu jednatele Právnické jednoty. Aktivní byl jako politik staročeské strany, a to jak na 

celostátní, tak na zemské i komunální úrovni. Od roku 1874 se k němu v ředitelství 

připojili další dva staročeští aktéři.  Prvním z nich byl JUDr. Jan Jeřábek
1154

, který sdílel 

s J. Mildem téměř totožný kariérní vzorec. Získal právnické vzdělání, následně se věnoval 

advokátní praxi, nastoupil též politickou dráhu. Předsedal Jednotě pro zvelebení průmyslu 

v Čechách. Zatímco Jeřábek s Mildem byli advokáty a profesionálními politiky, třetí člen 

ředitelství, Karel Petr Kheil
1155

, majitel obchodnického učiliště, představoval typ 

hospodářského odborníka. Kheil nedisponoval sice universitním právnickým vzděláním, 

ale potřebný kulturní kapitál načerpal v rodině. Jeho otec byl majitelem první pražské 

obchodní školy. K. P. Kheil již v šedesátých letech vyučoval obchodní vědy a později si 

                                                 
1153

 JUDr. Josef Milde (26. 11. 1839 Praha – 7. 12. 1900 tamtéž), právník a staročeský politik. Vystudoval 
práva na pražské universitě, kde získal roku 1864 doktorát. Od roku 1871 působí jako advokát. Od roku 
1876 je členem sboru obecních starších a městské rady Prahy. Mezi lety 1874-1876 má mandát zemského 
poslance, v letech 1880-1889 je říšským poslancem ve Vídni. Předsedá zároveň tiskárně „Politik“ a působí 
jako jednatel Právnické jednoty. Marie LIŠKOVÁ, Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách 
1861-1913, s. 201. 

1154
 JUDr. Jan Jeřábek (18. 9. 1831 Praha – 14. 9. 1894 tamtéž), právník a staročeský politik. V roce 1858 
získal titul doktora práv a věnoval se soudní a advokátní praxi. Psal do českých novin a odb. časopisu 
Právník, který redigoval. Přispíval do Slovníku naučného. Zasedal na zemském sněmu (1867-1894). Od 
roku 1878 náhradníkem přísedících zemského výboru, 1892-94 přísedícím. V roce 1889 zakoupil 
velkostatek. Byl předsedou Jednoty pro zvelebení průmyslu v Čechách a intendantem Národního divadla. 
Michael NAVRÁTIL, Almanach českých právníků: k prvnímu sjezdu českých právníků v Praze roku 1904, 
Praha 1904, s. 52.; M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 127. 

1155
 Karel Petr Kheil (7. 3. 1843 Praha - 11. 3. 1908 Praha) Obchodník, odborný spisovatel, novinář, pedagog. 
Narozen v pražské obchodnické rodině, jeho otec (zemř. 1881) založil roku 1846 obchodní školu. Po 
vystudování nižšího gymnásia vstoupil K. P. Kheil do obchodu, kde se do roku 1859 vyučil. Do června 
1863 pak byl zaměstnán ve firmě Karel Kuhn. Od roku 1863 učil obchodní vědy a účetnictví na různých 
ústavech (otcova škola, gremiální škola obchodní). Posléze, roku 1875, založil vlastní obchodní školu. Od 
roku 1876 zasedal ve sboru obecních starších v Praze. Působil jako poradce soudů, mimo jiné při 
konkurzech, následujících po burzovním krachu roku 1873. Roku 1875 se stal stálým přísežným soudním 
znalcem pro obor účetnictví. Byl členem správní rady tiskárny Politik a Pražské úvěrní banky. Na konci 80. 
let byl jmenován docentem účetnictví na české technice. Mnoho cestoval, přičemž viděl „téměř celé 
Rakousko-Uhersko, Severní i Jižní Německo a Dánsko, zvláště pak Chorvatsko, Slavonsko, Banát, Bosnu, 
Srbsko a Bulharsko a seznal důležitá obchodní města delším v nich pobytem zejména Hamburk, Brémy, 
Lübeck, Kodaň, Štětín, Terst, Bělehrad, Niš, Prědec aj.“ Publikoval odborné práce z obchodních věd a 
příbuzných oborů. Oženil se se Zdeňkou, roz. Pštrossovou. Věra PŮLPÁNOVÁ, Karel Petr KHEIL (1843-
1908). Soupis osobního fondu, Praha 2002, s. 1an.; A PNP, fond Kheil Karel Petr, inv. číslo 87-93, fasc. 
Životopisy, Curriculum vitae, s. 1-3. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

358 

 

otevřel vlastní obchodní školu. Svůj kulturní kapitál proměnil v kapitál symbolický ziskem 

docentury na české technice koncem 80. let.  

Ke změnám v obsazení ředitelství docházelo postupně. Po smrti J. Jeřábka 

nastoupil do správní rady mladočeský, právnicky vzdělaný politik a advokát, J. Herold
1156

. 

J. Mildeho, zemřelého roku 1900, nahradil podnikatel ve strojírenství Josef Vincenc Novák 

(ředitel 1900-08), spojený se staročeskou stranou. Na přelomu století se tak dále oslabila 

pozice aktérů, zaujímajících významnou pozici v politickém poli ve prospěch těch, kteří 

získali vysoký objem ekonomického a kulturního kapitálu v poli ekonomickém. Zatímco 

byl do této doby špičkový manažerský výkon cestou, vedoucí „pouze“ do správní rady, 

nyní se stává výkonová kvalifikace v průmyslu a obchodu
1157

 i principem výběru ředitelů 

pojišťovny. 

Po polovině prvního desetiletí 20. století se posílily pozice mladočechů 

v pojišťovně. Jejich počet se ve správní radě zvýšil po sérii úmrtí, které postihly správní 

rady Slavie mezi lety 1906-8. Do ředitelství nově nastupují tři mladočeši: pražský městský 

fysik MUDr. J. Záhoř
1158

, advokát JUDr. L. Klumpar
1159

 a Q. Bělský, architekt a stavitel. 

                                                 
1156

 JUDr. Josef Herold (22. 10. 1850 Vršovice – 4. 5. 1908 Praha), advokát a mladočeský politik. Narodil se 
do rodiny řezníka. Vystudoval piaristické gymnázium a práva na univerzitě. V roce 1874 získal doktorát. 
Aktivní ve spolkovém životě. Spoluzakladatel Ústřední matice školské, zakladatel a president Národní 
rady české. V letech 1874-80 koncipistou, od roku 1881 vlastní advokátní praxe na Vinohradech. Člen 
správní rady měšťanského pivovaru na Vinohradech, výboru spolkového cukrovaru v Uhříněvsi, ředitel 
Zemské banky, člen ředitelství Městské spořitelny vinohradské. Roku 1875 se stává členem obecního 
zastupitelstva ve Vršovicích, roku 1876 členem okresního zastupitelstva na Vinohradech, 1878 
náměstkem starosty a prvním starostou města (do 1883). Roku 1882 se stěhuje na Vinohrady, kde je 
1885-1893 členem městské rady. Roku 1890 se stává okresním starostou. Zemský poslanec 1883-1908, 
poslanec na říšské radě 1888-1908. Mezi lety 1896-1908 přísedícím zemského výboru. Působil jako 
intendant Národního divadla. Viz M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 98-99. 

1157
 Do vstupu agrární strany do statutárních orgánů to neplatilo pro výkon při vedení podniku v primárním 
sektoru. 

1158
 MUDr. Jindřich Záhoř (6. 11. 1845 Volyně- 21. 9. 1927 Praha) Vystudoval gymnázium v Českých 
Budějovicích a Písku, následně medicínu v Praze, kde získal doktorát v roce 1871. Působil jako sekundář 
ve všeobecné nemocnici v Praze, od roku 1878 jako městský a okresní lékař. V roce 1884 byl jmenován 
městským fyzikem, od roku se stal 1885 řádným členem zemské zdravotní rady. Působil jako zpravodaj 
zemské zdravotní komise. V roce 1895 se stal zakladatelem České společnosti pro veřejné zdravotnictví, 
roku 1899 předsedou společnosti pro spalování mrtvých. Mezi lety 1897-99 působil jako předseda 
Národní jednoty pošumavské. Jako zemský poslanec za mladočeskou stranu zasedal v zemském sněmu v 
letech 1895-1901. V roce 1910 vystoupil z mladočeské strany. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 364; 
Michal NAVRÁTIL, Almanach českých lékařů. S podobiznami a 1000 životopisy, Praha 1913, s. 362-3; 
ÚDAUK, sbírka matrik, M64, sign. 0194. 

1159
 JUDr. Ladislav Klumpar (2. 10. 1863 Jindřichův Hradec – 12. 11. 1930 Praha), český právník a advokát. 
Jeho otec působil jako ředitel gymnázia v Hradci Králové. L. Klumpar po absolvování gymnasia a pražské 
univerzity pracoval u dr. Podlipného až do roku 1895 jako koncipient, následně si otevírá vlastní kancelář.  
Jako obhájce působí v „sensačních procesech“, jako byl případ zavraždění R. Mrvy, úpadek Mělnické 
hospodářské záložny a proces Svatováclavské záložny. V mladočeské straně se hlásí ke kramářovu křídlu 
strany a je vydavatelem mladočeské tiskoviny Den, která reprezentovala názor právě tohoto křídla. Roku 
1904 zvolen za skupinu příbramskou do říšské rady, avšak po roce 1910 odchází zcela z aktivní politiky. 
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Předsedou pojišťovny se stal P. Sedlák. V roce 1908, v souvislosti se sbližováním 

národních socialistů a mladočechů také do správní rady Slavie vstupuje národně 

socialistický politik a žurnalista Václav Choc. Nicméně následný vstup exponentů agrární 

strany, který byl součástí širšího procesu rozšiřování jejího vlivu v pojišťovnictví, 

znamenal zásadní změnu poměru sil v poli pojišťovny. 

 

1.1.1.3 Konflikt a dohoda (po roce 1908/9): „koalice“ politických stran ve správní 

radě 

 

V letech 1908/1909 došlo k výrazné generační obměně správní rady, kterou 

zapříčinila řada úmrtí jejích členů a zároveň opakované vítězství kandidátky agrární strany 

při volbě členů správní rady na valných hromadách. Došlo k vytlačení některých aktérů, 

spojených s měšťanskými politickými stranami, z vedení pojišťovny a k jejich nahrazení 

politiky agrární strany. Ve správní radě se tak po valné hromadě roku 1908 objevila nová 

jména, která představovala první statkáře vedení pojišťovny. Mezi nimi a dalšími členy 

správní rady byla uzavřena dohoda, podle níž si strany, stojící na obou stranách štěpné linie 

město-venkov, rozdělily místa v pojišťovně.
1160

 Na agrární stranu připadlo pět míst ve 

správní radě a post jejího předsedy, přičemž ostatní politické strany získaly mimo zbytku 

křesel také post místopředsedy správní rady. Agrární strana měla zároveň převahu 

v ředitelství, nicméně později, roku 1915, došlo navýšením počtu ředitelů na čtyři k 

vyrovnání pozic obou skupin. 

Faktory, které kvalifikovaly nově zvolené aktéry ke členství ve správní radě, byl 

špičkový hospodářský výkon, který podali v dosavadní kariéře a zároveň příslušnost 

k masové straně venkova – agrární straně. Antonín Švehla tak na valné hromadě prohlásil: 

„Zrovna tak, jako vysíláme zástupce naše do tohoto sboru, zrovna tak jsme si vědomi, že 

nám zodpovídají; nejsou tam za svou osobu, naopak prohlašuji, že ti, kteří tam zasedají za 

                                                                                                                                                    
Byl místopředsedou Společnosti Národního divadla. Po vzniku Československa byl zvolen prvním 
předsedou Svazu československých pojišťoven. Z ředitelství Slavie odchází roku 1920, ze správní rady 
odstupuje roku 1924, „na přání činitelů národně-demokratických, aby na toto místo byl zvolen kandidát 
moravský“. Viz. Michael NAVRÁTIL, Almanach českých právníků: k prvnímu sjezdu českých právníků v 
Praze roku 1904, Praha 1904, s. 65.; ANM, fond NAD 217 (Klumpar Vladislav), k. 1, inv. č. 2, Rodinná 
kronika, s. 87-133. 

1160
 Podle pamětí Vladislava Klumpara na sjednání tohoto kompromisu měl ze strany mladočechů rozhodující 
podíl jeho otec, kterému „se podařilo vhodným jednáním s agrárníky docílit toho, že strany se dohodly 
na společném vedení banky“. ANM, fond NAD 217 (Klumpar Vladislav), k. 1, inv. č. 2, Rodinná kronika, s. 
87-133. 
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stranu naši, jsou plně zodpovědni té straně, která je tam vyslala.”
1161

 Reprezentanty 

agrární strany byli Stanislav Kubr, statkář v Kněževsi, a Josef Daneš
1162

, nájemce 

velkostatku v Předboři
1163

, kteří se rovněž stali členy ředitelstva, a dále, jako členové 

správní rady, zemští poslanci František Mašek, Jan Malkus
1164

 a Josef Sochor
1165

. 

Kandidáti, zvolení po roce 1908, zasedali ve správní radě až do roku 1918 a ve většině 

případů i dále přes tento mezník. Výjimkou je Stanislav Kubr
1166

. Tento politik, jeden ze 

                                                 
1161

 To platilo i pro ostatní členy správní rady: „Mohu prohlásiti to i za ostatní spojené strany, že ony rovněž s 
plným vědomím své zodpovědnosti své zástupce do tohoto sboru vyslaly.“ PAČP, fond „Slavia“, k. 132, inv. 
č. 8, Stenografický protokol řádné valné hromady „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze ze dne 15. 
května 1912, nepag. 

1162
 Josef Daneš (16. 4. 1872 Nový Dvůr u Kladna – 7. 12, 1928 Praha) politik agrární strany, nájemce 
velkostatku. Narodil se v rodině statkáře a sládka Josefa Daneše. Jeho matka Barbora byla dcerou Petra 
Fastra.  Daneš ztratil rodiče v útlém věku. Po absolvování gymnázia sloužil jako důstojník. Vojenskou 
službu ale opustil a vystudoval hospodářskou akademii v Táboře (1896), která patřila k nejvýznamnějším 
agrárním ústavům v Čechách.  Pronajal si piaristický velkostatek v Předboři, který vedl až do smrti. „Při 
zdravém konzervatismu nevyhýbal se využití vymožeností“ a brzy přeměnil statek v dobře fungující 
zemědělský podnik. Aktivní byl v samosprávě, pak v agrární straně (jako okresní důvěrník). Od roku 1906 
byl členem výkonného výboru strany a její finanční komise. Účastnil se práce strany v zájmových 
organizacích (předseda Mlékařské jednoty, člen správní rady Českomoravských podniků tiskařských a 
vydavatelských). Viz: Anonym, Zemřel Josef Daneš, člen správní rady a ředitelstva banky Slavie, 
Informační oběžník, 1/11, s. 1-4.; Vlastislav LACINA, Daneš Josef, in: Biografický slovník českých zemí, seš. 
12., D-Die, Praha 2009, s. 124. 

1163
 Předboř se v tomto období stala místem neformálního setkávání špiček Slavie. V Danešově nekrologu 
čteme: „kdo poznal kouzlo pohostinného domu v Předboři, byť snad byl největším misantropem, tehdy 
získal novou víru v lidi, dobro, ušlechtilost a krásu. Proto také celá desetiletí neděli co neděli sjíždělo se 
tam tolik přátel“. Mezi těmito přáteli byl z mladočeských aktérů ve Slavii často L. Klumpar, jak dosvědčují 
paměti jeho syna, tak i Václav Štech. ANM, fond NAD 217 (Klumpar Vladislav), k. 1, inv. č. 2, Rodinná 
kronika, s. 107. 

1164
 Jan Malkus (16. 12. 1874 Paseky – po 1924), politik, statkář. Stál v čele paseckého rolnického pivovaru, 
roku 1899 zakládal místní reiffeissenku. Působil jako předseda dozorčí rady ÚJHD v Praze a starosta 
zajišťovacího svazu dobytčích pojišťoven. Zemským poslancem byl v letech 1908-1913. Malkus zároveň, 
do své rezignace 22. června 1914, personálně spojoval správní rady Slavie a Agrární banky. Na zasedání, 
na němž byl Malkus do správní rady kooptován, se jednalo o návrhu Slavie, která slibovala větší vklad, 
pokud vyjde Agrární banka pojišťovně vstříc vyšší úrokovou mírou. V roce 1914 jednala Agrární banka se 
Slavií o spolupráci při koupi velkostatku Světlov, nicméně návrh pojišťovny banka zamítla. V roce 1918 
zasedal v Národním shromáždění. Roku 1924 prodal své hospodářství a koupil větší usedlost v Písnici u 
Prahy. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 189; AČNB, AB, S 70, Schůze správní rady Agrobanky z 16. 7 
1911 a 28. 7 1911; AB, S 70, Schůze správní rady Agrobanky z 22. 6. 1914. 

1165
 Josef Sochor (5. 1. 1865 Štěnec – 29. 12. 1929 Tamtéž), obchodník, statkář a politik. Absolvoval Čs. 
akademii obchodní v Praze (1884), následně hospodařil na svém statku. Zároveň vlastnil obchod se 
smíšeným zbožím. V letech 1882-1907 byl členem výboru okresní hospodářské záložny, 1897 se stal 
členem odboru pro zemědělství Hospodářského společenstva pro okres Vysoké Mýto. Zemský poslanec 
1908-1913. V roce 1909 zvolen členem správní rady banky Slavie. Člen sdružení činovníků samosprávy 
Rep. strany. Roku 1913 byl zvolen předsedou Zemského sdružení venkovského živnostnictva. Od 1926 
člen Zemědělské jednoty ČSR a od 1928 předseda kuratoria rolnicko-lukařské školy ve Vysokém Mýtě. M. 
LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 291. 

1166
 Stanislav Kubr (9. 10. 1862 Kněževes – 21. 10. 1908 Smíchov), statkář a politik. Po studiu nižšího stupně 
malostranského gymnázia a hospodářské školy hospodařil od roku 1887 na svém statku v Kněževsi. Roku 
1899 spoluzakládal Agrární stranu. Od roku 1901 byl členem státní železniční rady, v roce 1908 se stal 
předsedou českého odboru zemědělské rady.  Zasedal v okresním zastupitelstvu, na zemském sněmu 
(1901-1908, za mladočechy a následně za agrární stranu) a na říšské radě (od r. 1901). Byl členem 
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zakladatelů Agrární strany, zemřel ještě v roce 1908 raněn mrtvicí na cestě ze zasedání 

správní rady pojišťovny.
1167

 Jako náhradník vstoupil místo něj do vedení Slavie Josef 

Hucl
1168

, který se stal zároveň místopředsedou a od roku 1909 předsedou správní rady 

Slavie. Tuto pozici zastával až do počátku čtyřicátých let. Hucl, jehož habitus formovalo 

vzdělání v klatovské Hospodářské škole a následná hospodářská aktivita v primárním 

sektoru, vykázal při obhospodařování vlastního majetku, vedení obce i organizaci 

agrárního hnutí špičkový výkon a manažerské schopnosti, které byly pro agrární stranou 

zárukou toho, že bude úspěšně zastávat její zájmy i v pojišťovnictví.  

Mladočeská strana nadále obsazovala do správní rady reprezentanty jednotlivých 

profesních skupin, popř. odvětví. Po smrti stavitele Q. Bělského tak vstoupil do správní 

rady pojišťovny JUDr. Rudolf Pulkrábek
1169

, předseda Jednoty pro zvelebení průmyslu 

keramického a místopředseda Svazu zaměstnavatelů stavebních pro země koruny České. 

V roce 1916 se stal čtvrtým ředitelem Slavie. Václav Karbus
1170

, člen správní rady od roku 

1910, byl od roku 1886 předsedou Českoslovanské obchodnické besedy, kterou zakládal. 

                                                                                                                                                    
ředitelství Ústřední hospodářské společnosti a pojišťovny Slavie. M. LIŠKOVÁ, Slovník představitelů, s. 165 
an. 

1167
 PAČP, fond „Slavia“, k. 132, inv. č. 5, Stenografický protokol řádné valné hromady vzájemně pojišťovací 
banky „Slavia“ konané dne 11. května 1909, nepag. 

1168
 Josef Hucl (25. 12. 1871 Koterov – 1948 Praha). Huclovi rodiče vlastnili v Koterově usedlost. Poté, co J. 
Hucl vystudoval Hospodářskou školu v Klatovech, hospodařil na rodném statku v Koterově. V roce 1901 
zakoupil mlýn za 50 000 zlatých, přičemž se značně zadlužil. Mlýn dále rozšířil a vystavěl pekárnu. 
Angažoval se v obecní politice – mezi lety 1900-38 byl členem obecního zastupitelstva. Jeho prestiž a 
hospodářské úspěchy se odrazily v jeho volbě starostou roku 1903. Od mládí byl stoupencem agrárního 
hnutí a úzce spolupracoval s A. Švehlou. V roce 1908 byl za agrárníky zvolen do zemského sněmu. Podle 
V. Dostála byl Hucl za první světové války členem Maffie. Po roce 1918 je poslancem Rev. nár. 
shromáždění a později senátorem. Od roku 1905 zasedá ve výboru ÚJHD, aktivní je také ve vedení 
Hospodářského družstva v Plzni a Plzeňské banky. Od září 1919 se stává předsedou správní rady První 
české zajišťovací banky. K 28. říjnu 1918 vlastní majetek v hodnotě 1 809 000 Kč. Jiřina JUNĚCOVÁ, Josef 
Hucl, agrární politik a národohospodář, In: Blanka RAŠTICOVÁ (ed.), Agrární strany ve vládních a 
samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Uherské Hradiště 2008, s. 199-204. 

1169
 JUDr. Rudolf Pulkrábek (1864 – 1936 Frýdlant) podnikatel v průmyslu stavebních hmot a úředník 
Hypoteční banky. Po rodičích převzal vedení velkého keramického závodu. Z rodinné cihelny vybudoval 
„velkozávod prvého řádu“. Stál v čele Jednoty pro zvelebení průmyslu keramického a byl místopředsedou 
Svazu zaměstnavatelů stavebních pro země koruny České. Pětadvacet let pracoval v Hypoteční bance, 
přičemž se zabýval především otázkami hypotečního úvěru. Viz: Anonym, Padesáté narozeniny, Národní 
politika, 28. srpna 1914, s. 10.; Anonym, Vicepresident bky Slavie JUDr. Rudolf Pulkrábek 
pětašedesátníkem, Informační oběžník 8/11, 1929, s. 2. 

1170
 Václav Karbus (1862-1932), ředitel nemocenské pokladny Gremia pražského obchodnictva v Praze. Na 
počátku kariéry pracoval jako obchodní příručí u obchodníků Rotta a Bondyho. Sociální vzestup si zajistil 
prací pro mladočeskou stranu. Spoluzakládal Českoslovanskou obchodnickou besedu (1883), jíž od roku 
1886 předsedal. Tento úřad vykonával 35 let. Stál v čele nemocenské pokladny a záložny Merkur. Založil 
dobročinný Fond pro studijní cesty. V roce 1901 byl zvolen poslancem do říšské rady. Viz: Anonym, 
Ředitel Václav Karbus sedmdesátníkem, Národní listy, 21. 4. 1932, s. 2.; Anonym, Zemřel ředitel Václav 
Karbus, Národní listy, 6. 10. 1932, s. 1. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=de&format=standard&to=10&exp1=Agr%C3%A1rn%C3%AD%20strany%20ve%20vl%C3%A1dn%C3%ADch%20a%20samospr%C3%A1vn%C3%BDch%20struktur%C3%A1ch%20mezi%20sv%C4%9Btov%C3%BDmi%20v%C3%A1lkami.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=de&format=standard&to=10&exp1=Agr%C3%A1rn%C3%AD%20strany%20ve%20vl%C3%A1dn%C3%ADch%20a%20samospr%C3%A1vn%C3%BDch%20struktur%C3%A1ch%20mezi%20sv%C4%9Btov%C3%BDmi%20v%C3%A1lkami.
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Po zatčení národního socialisty Václava Choce rakouskými úřady v roce 1916 vstoupil do 

správní rady náhradník František Mařík
1171

, stavitel v Benešově. 

Zároveň se rozšířil i počet dalších politických stran, které byly ve správní radě 

zastoupeny. V roce 1918, ve spojitosti se záměrem managementu Slavie vstoupit na pole 

lidového pojišťování, byl do správní rady Slavie zvolen i zástupce sociálních demokratů, 

JUDr. Václav Houser. 

1.1.2 Valná hromada 

 

Valná hromada, formálně nejdůležitější statutární orgán pojišťovny, podle stanov 

„zastupovala soubor členů [klientů, pozn. VP]“
1172

 a disponovala pravomocemi, pro tento 

statutární orgán obvyklými.
1173

 Od počátku se scházela pravidelně v květnu, konkrétně 

v čase svatojánské poutě, tedy v době, kdy bylo v hlavním městě království přítomno 

mnoho pojistníků z českého venkova, kteří představovali jádro klientů v živelních 

pojištěních.
1174

 Postupně, s rozvojem dopravní sítě, která umožňovala účast klientů i mimo 

sváteční dny, bylo od této tradice upuštěno. Podle stanov z roku 1909 se již měla řádná 

valná hromada odehrát kdykoliv v průběhu měsíce května.
1175

  

Vzájemné pojišťovny, mezi něž Slavie patřila, měly neobvyklou vlastnickou 

strukturu. V případě vzájemných pojišťoven nelze mluvit o vlastnících, kteří by nebyli 

zároveň klienty pojišťovny (např. akcionářích).
1176

  Klienti vzájemných pojišťoven, 

pojistníci, byli zároveň vlastníky firmy, pojistiteli.
1177

 Kandidáti, kteří byli valnou 

                                                 
1171

 František Mařík byl stavitelem a později starostou v Benešově. V letech 1877-85 vystudoval inženýrské 
stavitelství na české technice. Podle všeho se jednalo o osobnost regionálního významu. Pavel VLČEK a 
kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků, Praha 2004, s. 405. 

1172
 Všeobecné stanovy „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1909, s. 8, § 10. 

1173
 Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze, Praha 1886, s. 10-11, § 31. Valná hromada volila 
členy správní rady a jejich náhradníky, revizory účtů a jejich náhradníky, do roku 1910 i smírčí soudce, 
určovala výši odměny revizorům účtů, volila (do roku 1910) nejméně pět důvěrníků z obvodu každého 
generálního zastupitelství, „kteří ve schůzích jednou ročně odbývaných činí návrhy správní radě ve 
věcech bankovních“. Dále se schvalovala výroční zprávu, návrhy správní rady a revizorů účtů, usnášela se 
o návrzích členů a účastníků, které byly předloženy správní radě nejméně měsíc před konáním valné 
hromady a se schválením ministerstva vnitra mohla schvalovat i návrhy na změnu stanov a na rozpuštění 
pojišťovny.  Zároveň měla právo jmenovat čestné členy pojišťovny. 

1174
 Např. ještě Stanovy vzájemně pojišťovací banky „Slavie“ v Praze, Praha 1886, s. 11. „Řádné valné 
hromady odbývány jsou v čase slavnosti svatojánské“. 

1175
 Všeobecné stanovy „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1909, s. 8, § 10. 

1176
 Výjimkou jsou tzv. zakladatelé banky, tedy aktéři, kteří upsali jeden či více zakladatelských podílů 
pojišťovny. Vlastnictví podílu zakládalo nárok na vyplacení zúročeného podílu pojišťovnou. Slavia tak 
zakladatele vyplatila během několika prvních let své existence. Zároveň měli zakladatelé právo účasti na 
valných hromadách s jedním hlasem, bez ohledu na to, jak vysokou sumu upsali. Stanovy se nezmiňovaly 
o případné dědičnosti tohoto práva ani o možnosti toto právo prodat třetí osobě. 

1177
 J. MALÝ, Pojištění, Slovník naučný, sv. 6, Praha 1867, s. 522. 
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hromadou, v níž zasedali klienti pojišťovny, do správní rady zvoleni, představovali tedy 

reprezentanty skupin klientely, které spojují podobné pojistné potřeby.  

Z tohoto faktu vyplýval i charakter konfliktů, k nimž na valných hromadách 

docházelo. Valné hromady Slavie měly v některých případech relativně bouřlivý průběh. 

Například po přelomu století čelila správní rada ze strany valné hromady silnému tlaku na 

vypracování nových stanov, které by nově obsahovaly ustanovení, již zavedená některými 

konkurenčními pojišťovnami, která by přinesla klientům výhody (např. tzv. 

nepopíratelnost pojistky
1178

), přičemž správní rada roku 1903 ustoupila a přislíbila 

předložit valné hromadě do dvou let nové stanovy.   

Právo účastnit se valné hromady pojišťovny a užívat zde aktivního i pasivního 

volebního práva ovšem nepřipadalo všem držitelům pojistek, klientům Slavie. V praxi byli 

z volebního práva především klienti z nižší a část klientů ze střední třídy vyloučeni 

zavedením censu – minimální výše pojistky – jako podmínky aktivní participace na valné 

hromadě. V důsledku toho odráželo personální složení správní rady, kterou valná hromada 

zvolila, zájmy úzkého segmentu klientely. Až do prvních let 20. století se jednalo 

především o držitele vysokých pojistek, exkluzivní klientelu pojišťovny Slavie. Nicméně 

sociální i geografické rozšiřování praxe pojišťování mělo, zároveň s růstem průměrné 

pojistné částky, za následek zvyšování vlivu, který mohli na obsazení statutárních orgánů 

pojišťovny vykonávat i majitelé středně velkých pojistek, pokud byli organizováni v rámci 

některého profesního sdružení. Mobilizační roli přitom hrály politické strany, jejichž 

štěpení v devadesátých letech devatenáctého století odráželo rozdílné zájmy jejich 

elektorátu.  

Ilustrací této teze, platné i pro další české vzájemné pojišťovny, je personální 

obsazení správní rady pojišťovny Praha. Přibližně desetina její klientely pocházela z řad 

učitelů, tedy aktérů, kteří měli relativně vysoký objem kulturního, ale poměrně malý objem 

ekonomického kapitálu. Vzhledem k významu učitelů pro podnikání pojišťovny -  jako 

klientely a zároveň jako agentů
1179

, byl již před přelomem století členem správní rady 

                                                 
1178

 „Poněvadž banka Slavie nemá dodnes tento bod, tuto tak zvanou „Unanfechtbarkeit der Polizze“ ve svých 
stanovách a tuto nepopiratelnost police má již téměř každý ústav, mnohé německé ústavy mají po třech 
letech nepopiratelnost police zavedenou, proč bychom si nemohli u banky Slavie tuto nepopiratelnost 
zavésti. Já činím návrh, aby se nepopiratelnost zavedla po 5 letech.“ PAČP, fond „Slavia“, k. 135, fasc. 8, 
Stenografický protokol o 35. valné hromadě „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze dne 14. května 
1903, s. 40.  

1179
 „Ve snaze vniknouti co nejvíce do vrstev lidových, věnována zvláštní pozornost získávání učitelů jak za 
pojištěnce, tak za příznivce ústavu, neboť slovo učitele platívalo a i dnes platí, zejména na českém 
venkově, mnoho“. Ferdinand KREJČÍ, Poměry v pojišťovně „Praha“ ve světle pravdy, Českoslovanské 
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pojišťovny Praha jeden reprezentant učitelské stavovské organizace.
1180

 Posléze byla tato 

organizace, blízká mladočeské straně, díky schopnosti mobilizovat svou členskou základnu 

schopna roku 1904 rozhodujícím způsobem posílit svůj vliv v pojišťovně.
1181

 Personální 

obměna managementu pojišťovny měla za následek změnu její podnikatelské strategie.
1182

 

Politické štěpení se odrazilo v personálním obsazení managementů pojišťoven, 

přičemž se oslabovaly pozice šlechtických velkostatkářů, staročechů a katolické církve. Na 

jejich úkor posilovala především mladočeská a agrární strana, které spolu zároveň 

soupeřily.
1183

Zdeněk Sládek, který na fenomén pronikání politických stran do pojišťoven 

poprvé upozornil, zdůraznil, že proces politizace českého pojišťovnictví dále zesiloval od 

konce prvního desetiletí 20. století. 

Štěpná linie mezi městem a venkovem se odrazila tak, že mladočeská strana získala 

nebo upevnila své pozice v životních pojišťovnách a podnicích, zaměřujících se na živelní 

pojištění pro městskou klientelu.
1184

 Naopak agrární strana ovládla spíše vzájemné, živelní, 

na venkovskou klientelu zaměřené pojišťovny, nebo do jejich správních rad prosadila 

alespoň jednotlivé exponenty.
1185

  

Otázka pojišťování, konkrétně zřízení zemské živelní pojišťovny představovalo po 

dlouhou dobu důležitou část programu agrární strany. Nalezneme ho v programu z roku 

1903.
1186

 Roku 1908, po silných škodách, způsobených krupobitím v předchozím roce, 

                                                                                                                                                    
pojišťovnictví 3/3, 15 ledna 1912, s. 17. 

1180
 Ibidem. 

1181
 Zemský ústřední spolek jednot učitelských v království Českém. Aktéři, které organizace delegovala do 
správní rady (V. Rašín), využili sociální kapitál, který získali v akademickém poli k tomu, aby vstoupili do 
pole ekonomického. Zdeněk SLÁDEK, České pojišťovnictví v kontextu hospodářského a politického života 
české společnosti před první světovou válkou, Praha 1988, interní tisk GŘ ČSP, s. 7. 

1182
 F. KREJČÍ, Poměry v pojišťovně „Praha“, Českoslovanské pojišťovnictví 3/3, s. 17-20. 

1183
 Z. SLÁDEK, České pojišťovnictví, s. 8. 

1184
 Mladočeši konkrétně získali rozhodující slovo v životní pojišťovně Praha a komunální Pražské městské 
pojišťovně. O Rolnickou pojišťovnu soupeřili od devadesátých let mladočeši s agrárníky. Nepřímo a 
částečně se také posilovala pozice mladočeské strany kapitálovou účastí Živnostenské banky na akciových 
pojišťovnách Moldavii a První české všeobecné pojišťovně na život (Koruna) a První české zajišťovně. 
Ibidem, passim. 

1185
 Ve správní radě Rolnické pojišťovny zasedali čtyři agrární politici (dva čeští – S. Kubr a J. Prokůpek a dva 
moravští – J. Staroštík a P. V. Ševčík) a podnik pravidelně inzeroval v reklamní rubrice Venkova, v brněnské 
Hasičské vzájemné uzavřeli klerikálové, kteří měli v pojišťovně předtím největší vliv, s pronikajícími 
agrárníky koalici. Agrární straně se později podařilo získat dva exponenty i ve správní radě První české 
vzájemné (C. Papouška a J. Doušu). Zároveň zasedali aktéři, spojení s agrární stranou i ve správních 
radách zemských pojišťoven, kam byli delegováni zemí jako zřizovatelem pojišťovny. Prezidentem 
Moravské zemské dobytčí pojišťovny byl J. Rozkošný, v Dělnické úrazové pojišťovně zasedal J. Hucl a A. 
Švehla a byli zastoupeni i v Zemském pojišťovacím fondu císaře Františka Josefa I. Z. SLÁDEK, České 
pojišťovnictví., s. 10 

1186
 Bod 36 Programu České strany agrární z roku 1903 říká: „Všeobecné provedení pojišťování jest dalším 
veledůležitým požadavkem zemědělství českého. A tu žádáme závazné zemské pojišťování krupobitní i 
požární, družstevní pojišťování dobytčí se zajišťovacím fondem a centrálou zemskou, pojišťování starobní 
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zaujalo významné místo mezi přísliby strany ve volební kampani. Agrární deník Venkov 

tehdy například psal, „že zřízení zemské pojišťovny stane se jedině vlivem české strany 

agrární skutkem v nejbližších letech, toť ví na venkově každé malé dítě“.
1187

 

Zároveň s programovými požadavky po zemské pojišťovně se agrární strana 

rozhodla prosadit s využitím své členské báze své exponenty do českých vzájemných 

pojišťoven. Úspěch této strategie byl podmíněn výší „censu“, který v některých případech, 

jako u První české vzájemné pojišťovny, většinu členské základny agrární strany z účasti 

na valné hromadě vyloučil. Pokus agrární strany získat významnější pozici v této 

pojišťovně, v jejíž správní radě zasedali především zástupci velkostatku a aktéři, spojení 

s katolickou církví, tak nebyl úspěšný.
 1188

 

V případě Slavie byla výše „censu“ podstatně nižší a tedy nastavena pro agrární 

stranu výhodněji. Změny, uskutečněné během prvních padesáti let existence pojišťovny 

ukazují na změny v praktické aplikaci módu solidarity, na němž byla pojišťovna Slavie 

postavena. Podle stanov, které vypracoval Chleborád v první polovině roku 1868 a které 

byly vládou zamítnuty, bylo volební právo na valné hromadě nastaveno demokraticky. 

Právo hlasovat měl na valné hromadě každý pojistník, přičemž každému bez rozdílu 

připadal jeden hlas.
1189

 Toto ustanovení souviselo s Chleborádovou snahou založit 

vzájemnost pojišťovny na solidaritě příslušníků národa, jehož „jednota“ se měla tak na 

valných hromadách pojišťovny manifestovat. Stanovy, které byly nakonec schváleny, 

stanovovaly cenzus ve formě pojistné částky v minimální výši sto zlatých, tedy stále 

                                                                                                                                                    
a všeobecné pojišťování úrazové osob při zemědělství zaměstnaných. Pojišťování nesmí býti předmětem 
obchodování a konkurence, nýbrž má sloužiti pojištěncům.“ J. HARNA – V. LACINA, Politické programy, s. 
68. 

1187
 Anonym, Náhlá starost o zemskou pojišťovnu, Venkov, 7. února 1908, s. 11. V předvolebním provolání 
„Český lide venkovský“ byla na prvním místě vzhledem k ničivému krupobití v předchozím roce mezi 
„hlavními, nezbytnými našimi požadavky - zemská pojišťovna, jejíž potřebu právě živelní pohromy 
dokázaly“. Anonym, Český lide venkovský, Venkov, 9. února 1908, s. 1-2. 

1188
 „Census“ činil podle stanov První české vzájemné 20 000 K pro jednotlivce a 50 000 K pro kolektivní 
hlasovací právo obce. Na valné hromadě v roce 1908 jeden z agrárních účastníků učinil terčem své kritiky 
skutečnost, že „ve správní radě není zastoupen ani jeden zástupce venkova“ Následujícího roku 
schvalovala valná hromada pojišťovny změněné stanovy. Při té příležitosti žádal poslanec agrární strany 
Klindera, aby bylo právo zúčastnit se valné hromady pojišťovny rozšířeno na všechny klienty, kteří se 
pojistili na 10 000 a více korun. Jeho návrh však propadl, neboť ho podpořilo 78 hlasů, přičemž proti bylo 
odevzdáno 770 hlasů. Valné hromady se přitom zúčastnilo 84 členů, disponujících celkem 860 hlasy. 
V této souvislosti je také možné dodat, že První česká vzájemná měla zemsky patriotický, utrakvistický 
charakter.  Viz. Anonym, První česká vzájemná pojišťovna, Venkov, 28. dubna 1908, příloha Národní 
hospodář, s. 2.; Anonym, První český c.k. privilegovaný ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám 
z ohně a krupobití v Praze, Venkov, 11. května 1909, s. 6.;  Anonym, První český c.k. privilegovaný ústav 
ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobití v Praze, Národní listy, 10. května 1909, s. 3.; Z. 
SLÁDEK, České pojišťovnictví, s. 9-10. 

1189
 (Prozatímné stanovy.) „Slavia“ první česká banka pro vzájemné pojišťování životů, zdraví, kapitálů a 
důchodů v Praze, Praha 1868, s. 14 an. 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

366 

 

relativně nízko.
1190

 Avšak již stanovy, vydané na počátku sedmdesátých let, tuto hranici 

zvýšily na tisíc zlatých. Dále udělily hlasovací právo i klientům, kteří se pojistili proti 

požáru či krupobití, tedy pojistným odvětvím, které Slavia začala provozovat vedle 

životního pojišťování. „Cenzus“ pro tyto klienty byl stanoven na deseti tisících zlatých. 

Zvláštní ustanovení, schválené valnou hromadou v roce 1877, dávalo hlasovací právo 

rovněž obcím, v nichž měli klienti v úhrnu pojištěn majetek na částku vyšší, než dvacet 

tisíc zlatých (tzv. kolektivní hlasovací právo), přičemž delegát obce na valné hromadě měl 

být v obci zvolen většinou hlasů.
1191

 Podle stanov z roku 1886, které předchozí podmínky 

zmírnily, připadlo aktivní a pasivní hlasovací právo všem klientům, kteří se na život 

pojistili nejméně na tisíc zlatých. V případě živelních pojištění musela pojistná částka 

přesahovat sumu 5000 zlatých a v případě kolektivního hlasovacího práva deset tisíc 

zlatých. Modem solidarity, na němž Slavie spočívala, sice zůstala vzájemnost přesahující 

hranice jednoho odvětví nebo jednoho stavu, nicméně v praxi již nezahrnovala „všechny 

třídy národa“. Modem solidarity Slavie se stala především soudržnost příslušníků střední 

třídy, identifikujících se s programem českého národního hnutí.
1192

 

Exponenty politických stran nalezneme v pojišťovně Slavii již od jejího počátku, 

přičemž po počátečním konfliktu mezi staročeskými a mladočeskými aktéry na počátku 

sedmdesátých let získali rozhodující slovo staročeši. Situace se změnila až po přelomu 

století, v roce 1908. Došlo ke generační výměně a výrazně se posílil vliv mladočechů, kteří 

obsadili většinu v ředitelství pojišťovny. Mladočeské vedení realizovalo příslib sestavit 

nové stanovy, učiněný valné hromadě v roce 1903, až roku 1908. Návrh stanov, které 

správní rada v tomto roce předložila mimořádné valné hromadě pojišťovny, předvídal dvě 

zásadní změny. Počítal se zavedením nových pojistných odvětví – pojištění skleněných 

tabulí proti rozbití, pojištění proti krádeži vloupáním a pojištění odpovědnostní 
1193

 a tím 

vycházelo vstříc především klientům z řad podnikatelů.
1194

  Zároveň obsahovaly nové 

stanovy i zvýšení „censu“ na 4000 K v případě životního pojištění a 20 000 korun pro 

                                                 
1190

 Stanovy „Slavie“ vzájemné kapitály a důchody pojišťovací banky v Praze, Praha 1869, s. 10-11. 
1191

 V. PEČA, Banka, s. 54. 
1192

 K tomuto závěru docházím i v kapitole, věnované požárnímu pojištění a ukazuje na něj i struktura 
klientely životního odboru Slavie. 

1193
 Pojištění povinného ručení se nevztahovalo pouze automobilovou dopravu, která byla v této době 
omezena na majetkové elity, které se pojišťovaly u jiných pojišťoven, ale především na odpovědnost 
zaměstnavatele za zranění dělníka a odpovědnost zmocněnců. 

1194
 Konkrétně se jednalo o pojištění jednotlivců proti následkům tělesných úrazů, pojištění dětí proti 
úrazům, pojištění zmocněnců proti následkům povinného ručení, hromadné pojištění zřízenců podniků 
proti následkům tělesných úrazů, proti následkům povinného ručení, proti škodám způsobeným rozbitím 
a prasknutím zrcadlových a tabulových skel a pojištění proti krádeži vloupáním. 
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pojištění živelní.
1195

 Tato změna, která by zásadně snížila počet klientů, oprávněných 

k volbě
1196

, byla zaměřena pravděpodobně především proti agrárníkům, kterým měla 

zabránit v prosazení svých exponentů do vedení pojišťovny. 

Agrární tisk totiž již předtím deklaroval zájem strany na Slavii. Ve zprávě o jejích 

obchodních výsledcích za rok 1907 zdůraznil Venkov, že: „rolnictvo vykázati se může 

největší pojistnou sumou mezi ostatními vrstvami a že bude tedy následkem toho zcela na 

místě, jestliže se bude domáhati příslušného zastoupení ve správní radě ústavu 

jmenovaného.“
1197

 Skutečnost, že se plánovala změna stanov „k nesmírné škodě našeho 

drobného lidu venkovského“, využila strana k mobilizaci své voličské báze.
1198

 

Do místností spolku obchodníků Merkur, kde se valná hromada odehrávala, 

dorazilo 187 klientů, kteří disponovali celkem více než osmi sty hlasy.
1199

 Pro správní 

radu, v níž zasedali především aktéři, spojení s mladočeskou stranou, znamenala valná 

hromada porážku. Po projevech, které v plénu přednesly špičky agrární strany, A. Švehla a 

S. Kubr
1200

, bylo jasné, že návrh nových stanov by byl valnou hromadou zamítnut. Místo 

něj byl po dvouhodinové diskusi přijat návrh, aby bylo k přepracování stanov ve spojení se 

správní radou přiděleno zvláštní patnáctičlenné komisi, již zvolí valná hromada a v níž 

mají být „zastoupeny náležitě co možná různé stavy“, které představují klientelu 

pojišťovny. Vedle agrárních politiků v něm zasedli také reprezentanti úředníků, 

obchodníků, řemeslníků, kněží, majitelů realit, svobodných povolání, učitelů a jiných.
1201

 

O tři týdny později proběhla řádná valná hromada, v níž zvítězila při volbách do 

správní rady kandidátka agrární strany, na níž stáli tři agrárníci (Josef Hucl, Stanislav 

                                                 
1195

 PAČP, fond Slavia, k.132, fasc. 4, Stenografický protokol mimořádné valné hromady vzájemně pojišťující 
banky Slavie ze dne 23. dubna 1908, nepag. 

1196
 PAČP, fond Slavia, k. 132, fasc. 4, Stenografický protokol mimořádné valné hromady vzájemně pojišťující 
banky Slavie ze dne 23. dubna 1908, nepag.  Pro ilustraci, jeden z účastníků, oponujících návrhu, JUC. 
Spurný, prohlásil, že životních „pojistek na 2 000 K jest okrouhle 70%. Pojistek na 4000 K jest o něco více, 
než 13%, Nyní má míti volební právo pouze 16% pojištěnců, a těch 84% procent má býti z volebního práva 
vyloučeno.“ 

1197
 Anonym, Výsledky vzájemně pojišťovací banky Slavie v roce 1907, Venkov, 8. duben 1908, s. 8. 

1198
 Anonym, Banka Slavia, Venkov, 22 dubna 1908, s. 3. Její stoupenci se měli podle další otištěné zprávy 
dostavit „do určité předporady“, která se konala v kavárně Orient. 

1199
 Podařilo se jim tedy získat zmocnění k zastupování dalších klientů, které stanovy - na rozdíl od 
kumulativního hlasovacího práva - umožňovaly. 

1200
 Pozici, kterou zaujala na valné hromadě agrární strana, vystihuje výrok S. Kubra: „měli jsme jít ku předu a 
právo toto podle všech systémů usnadňovati a dávati je i menším lidem, podle stanov však máme jíti do 
zadu“. 

1201
 Jejími členy byli zvoleni L. Čupr (majitel realit), S. Kubr (agrární politik), Kašpar (lékař), Maděra (ředitel 
obchodní školy), A. Švehla (agrární politik), J. Hucl (agrární politik), Spurný, V. Karbus (obchodní příručí), J. 
Pauly (kněz), Keřka, Šubrt, Brož, Fišer (řemeslník), Gubiš (obchodník), John (učitel). 
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Kubr, Josef Mašek) a jeden mladočech – Ladislav Klumpar.
1202

 Jeho přítomnost na 

kandidátní listině svědčí o tom, že v rámci správní rady došlo k rozkolu mezi dvěma 

mladočeskými křídly, přičemž se aktéři, spojení s křídlem Karla Kramáře, jako L. 

Klumpar, rozhodli pro spolupráci s agrární stranou. Podobný postoj zaujal i předseda 

pojišťovny Q. Bělský, na jehož návrh se správní rada později, v lednu 1909, usnesla, aby 

„za příčinou [plánovaného ] založení Zemské požární pojišťovny pro království České a 

případného převedení na ni v mezích její působnosti požárních pojištění v Čechách“ byla 

svolána zvláštní schůze správní rady, kde by došlo k podrobné debatě a jíž by ředitelství 

předložilo „příslušný návrh resoluce“, což byl vstřícný krok vůči agrárníkům, kteří 

projektu zřízení zemské pojišťovny přikládali velký význam. K jeho realizaci však 

nakonec nedošlo.
1203

 

Nicméně konflikt mezi mladočechy a agrárníky o rozdělení vlivových pozic ve 

Slavii pokračoval. Agrárníci požadovali dvě další křesla ve správní radě, na což nechtělo 

jedno z mladočeských křídel přistoupit. K rozhodujícímu střetu sil tak došlo na valné 

hromadě, která se uskutečnila 11. května 1909. Obě strany, mladočeská i agrární, 

zmobilizovaly své členské báze.
1204

 Po můstku přes Vltavu putovali na Žofínský ostrov, 

kde se z kapacitních důvodů valná hromada konala, členové pojišťovny, disponující 

celkem 2233 hlasy. Na svých místech nalezli celkem tři kandidátní listiny. Každé 

mladočeské křídlo totiž předložila svou vlastní kandidátku.  Kandidátní listina „Sboru 

důvěrníků“, která dostala podporu Národních listů, navrhovala znovuzvolení stávajících 

členů správní rady, stavitelů Q. Bělského a F. Hněvkovského, velkoobchodníka a 

manažera Živnostenské banky P. Sedláka a majitele domů J. Truhláře a počítala i 

s mladočeskými náhradníky. Druhá kandidátka mladočechů předkládala pro správní radu 

stejná jména, na post náhradníků však navrhovala dva agrární kandidáty.
1205

 Na agrárnické 

kandidátní listině se nacházela jména mladočecha Q. Bělského a tří zemských poslanců 

agrární strany – J. Daneše, J. Malkuse a J. Sochora, kteří ve správní radě dosud 

                                                 
1202

 PAČP, fond „Slavia“, k. 135, fasc. 4, Stenografický protokol řádné valné hromady vzájemné pojišťovací 
banky Slavia ze dne 14. května 1908, nepag.; Venkov, 24. dubna 1908, Národní hospodář, s. 2. 

1203
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 5. ledna 1909. 

1204
 „Vzhledem k tomu, že účastenství stoupenců agrární strany bude ohromné, jest nutno, aby se pražští a 
předměstští členové banky ‚Slavie‘ rovněž v nejhojnějším počtu dostavili a volili jednomyslně dle 
kandidátní listiny, sestavené ‚sborem důvěrníků‘. K zamezení omylu připomíná tento sbor, že je tištěna na 
papíru barvy modravé a v čele je označena na rozích nápisem červeným ‚Praha-1909‘.“ Anonym, K dnešní 
valné hromadě banky „Slavie“, Národní listy, 11. května 1909, s. 2.; „Doufáme, že se ji [valné hromady, 
pozn. VP] roku letošního pojištěnci přináležející české straně agrární v hojném počtu zúčastní.“ Vzájemně 
pojišťovací banka Slavia v roce 1908. Anonym, Z kruhů interesovaných., Venkov, 8. května 1909, příloha 
Národní hospodář, s. 1. 

1205
 Anonym, Valná hromada banky Slavie, Národní listy, 11. května 1909. Večerní vydání, s. 2. 
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nezasedali.
1206

 Ve volbě „dobyla strana naše tak skvělého vítězství, že nový tento agrární 

úspěch celým shromážděním ve dvoraně Žofína v pravém smyslu otřásl“, shrnul výsledek 

valné hromady Venkov. Agrární deník dále dodal, že „cíl našich snah, kterým ve směru 

tom je dosíci uzákonění živelní pojišťovny zemské, došel tím dne včerejšího značného 

posílení a pevnějšího zabezpečení.“
1207

 Poměr sil ve valné hromadě byl však vyrovnanější, 

než by se ze zprávy Venkova mohlo zdát. Agrární kandidáti získali relativně těsnou většinu 

1240 hlasů.
1208

  

Zároveň byly na valné hromadě schváleny nové stanovy, které byly zredigovány na 

schůzích patnácti zástupců klientely na počátku roku 1909, zaváděly nová pojišťovací 

odvětví a zároveň měnily výši „censu“. Slavia podle nich měla začít provozovat pouze dvě 

nová pojišťovací odvětví – pojištění skel proti rozbití a pojištění proti krádeži vloupáním. 

Naopak bylo ze stanov vypuštěno odpovědnostní pojištění (proti úrazu, jeho následkům a 

povinného ručení)
1209

, tedy pojištění, jejichž cílovou klientelou byli čeští podnikatelé, 

naopak agrárníci se k němu stavěli odmítavě.
1210

  

Ve srovnání se staršími stanovami je v stanovách z roku 1909 patrná snaha 

zvýhodnit klientelu z městské a především venkovské horní vrstvy střední třídy. Částka, 

stanovená jako hranice pro dosažení aktivního i pasivního hlasovacího práva sice nebyla 

navýšena, došlo však k zavedení plurálního volebního práva. Klient disponoval jedním až 

pěti hlasy, podle výše své pojistky.
1211

 Zároveň došlo k změně pravidel, podle kterých byl 

v rámci kolektivního hlasovacího práva delegován zástupce obce. Zatímco dosud byli 

delegáti obcí voleni prostou většinou, nyní museli mít podporu aktérů, kteří představovali 

většinu pojištěného kapitálu. Úprava stanov tak směřovala k posílení vlivu majitelů vyšších 

pojistek, jak v životním, tak v živelních pojištěních, přičemž zvýšila váhu hlasů městské i 

                                                 
1206

 PAČP, fond „Slavia“, k. 135, fasc. 5, Osvědčení listinné, č. j. 8017, s. 18. 
1207

 Srv. Anonym, Nový náš úspěch, 12. května 1909, s. 7. 
1208

 Ibidem. 
1209

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 19. ledna 1909.  K závěru neprovozovat toto pojistné odvětví došel 
přípravný výbor klientů již v průběhu 1. schůze. Zároveň byl vznesen i požadavek po plurálním volebním 
právu. Ivan Hribar předložil návrh provozovat pozemní a námořní dopravní pojištění, který však nebyl 
přijat.  

1210
 Venkov tak psal, že v případě třetího nového odboru - „[…] proti úrazu, jeho následkům a povinného 
ručení. Nežli se přikročí k odboru tomuto, bude nutno věc tu v nastávající valné hromadě řádně uvážiti.“ 

1211
 Při životní pojistce na částku 2000 korun získává člen jeden hlas, při částce nad 5000 korun dva hlasy. Za 
každých dalších 5000 korun získává po jednom dalším hlase. Podle stejného modelu byl navýšen počet 
hlasů i pojištěncům v požárním odboru. Minimální pojistná částka, podmínka pro účast na valné 
hromadě byla 10 000 K, za každých dalších 20 000 K připadlo klientovi po jednom dalším hlasu). 
Obdobně bylo upraveno i kolektivní hlasovací právo. Obec tak získávala hlas, pokud pojištěný kapitál 
v místě přesáhl hodnotu 20 000 K, přičemž za každých dalších 40 000 korun získávala po jednom dalším 
hlase. 
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venkovské skupin, které představovaly klientelu politických stran, které v bance získaly 

rozhodující slovo. 

Výsledkem valné hromady bylo upevnění pozice agrární strany ve vedení banky 

Slavie. Spojení s agrární stranou přineslo Slavii možnost využít stranický tisk ke své 

propagaci. Již dříve deník Venkov v duchu českého hospodářského nacionalismu vyzýval 

k tomu, ať „od prvního ledna nestrpí ani jediný náš venkovan na svém českém domě jiné 

tabulky, než pojišťovny české“.
1212

  Slavia dále využívala organizační struktury masové 

politické strany jako agentury k získávání nových obchodů, což dosvědčuje například list z 

1. prosince 1910, v němž sekretariát české strany agrární požaduje náhradu hotových 

výloh, spojených s akcí ve prospěch získání pojištěnců, kterou prováděl u všech 2586 

místních organizací.
1213

 Zároveň se stávaly organizace agrárního tábora samy klienty 

banky. Všechny raiffeisenky, sdružené v Ústřední jednotě hospodářských společenstev pro 

Čechy, Moravu a Slezsko, byly u Slavie pojištěny v úhrnu na 5,3 milionu korun proti 

krádeži vloupáním.
1214

  

Porážka mladočeských kandidátů, včetně nezvolení Prokopa Sedláka, člena správní 

rady Živnostenské banky, do správní rady pojišťovny a odmítnutí provozovat 

odpovědnostní pojištění postavilo aktéry, spojené s průmyslem, před nutnost pozměnit 

svou strategii výběru poskytovatele pojistné ochrany. O dva roky později – a krátce po 

vstupu Slavie do kartelu pro pojišťování průmyslových rizik („Konkordátu“) - došlo 

k založení akciové pojišťovny Moldavia Živnostenskou bankou, která se zaměřovala právě 

na tuto klientelu.
1215

 

Upevnění pozic agrární strany však nebylo doprovázeno úplným vytlačením 

reprezentantů mladočeské strany ze správní rady pojišťovny. Aktéři, spojení s jejím 

kramářovým křídlem (především L. Klumpar), uzavřeli s agrárníky koalici o rozdělení 

vlivu v pojišťovně, která byla nadále dodržována. Díky ní si zachovali relativně velký vliv 

na chod pojišťovny. Zpočátku připadly v ředitelství na agrární stranu dvě křesla a post 

prezidenta správní rady. Mladočeši se museli spokojit s jedním členem ředitelství (a 

generálním tajemníkem
1216

) a s postem místopředsedy pojišťovny. Toto rozložení sil 

změnila úprava stanov, přijatá roku 1915 valnou hromadou, podle níž se počet členů 

                                                 
1212

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 10. 3. 1908, s. 7. 
1213

 Účet, vystavený agrární stranou, činil 1293 K. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 23. 12. 1911. 
1214

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 22 a 27. prosince 1913. 
1215

 Moldavia provozovala požární pojištění, pojištění skla proti rozbití, dopravní, úrazové, povinného ručení, 
proti kráděži vloupáním a proti poškození strojů a zvonů. J. VONDRÁČEK, Činnost a působení, s. 19. 

1216
 F. Vlach byl členem Klubu národní strany svobodomyslné. 
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ředitelství zvýšil na čtyři (ve správní radě poté zasedali agrárníci J. Hucl a J. Daneš a 

mladočeši JUDr. L. Klumpar a JUDr. R. Pulkrábek).   

Výsledkem zápasu o vliv v bance Slavii tak byla neformální „koalice“, dohoda o 

poměrném zastoupení politických stran ve vedení pojišťovny, přičemž dominantní pozice 

připadla aktérům, spojeným s agrární a mladočeskou stranou.  Nicméně tyto dvě strany 

nebyly jediné, které byly ve správní radě pojišťovny zastoupeny. Již od roku 1908 připadlo 

jedno křeslo ve vedení Slavie i národně-socialistické straně a od roku 1918 byla ve správní 

radě zastoupena i strana sociálně demokratická.  

Faktorem, který stál za těmito změnami, byl vzájemný charakter pojišťovny, neboť 

značně zjednodušoval možnost mobilizovat pro posílení pozice strany na valné hromadě 

její členskou základnu. Řešení pomocí „koalice“ politických stran bylo logickým 

východiskem ze situace, kdy byl mód solidarity pojišťovny, založený na české kolektivní 

identitě, formulovaný ještě v čase jednotné národní strany, konfrontován s fragmentací 

českého politického života podél konfliktních linií (v případě Slavie nejvýznamněji město 

x venkov, později i práce x kapitál) a vzestupem masových politických stran, které stále 

dravěji od počátku nového století pronikaly do českého pojišťovnictví.
1217

  

1.1.3 Generální ředitel a generální tajemník 

 

Během krátkého období po vzniku Slavie byla správní rada a ředitelství chápány 

jako zčásti personálně oddělené orgány.  Podle stanov z roku 1869 se sice skládalo 

ředitelství ze tří členů správní rady, kteří volbou do ředitelství neztráceli ve správní radě 

hlasovací právo
1218

, dalšími stanovami (z počátku 70. let) však došlo k vytvoření postu 

profesionálního manažera, generálního ředitele, přijímajícího služné a každý den 

přítomného v pojišťovně, který zasedal v ředitelství pojišťovny společně s čestnými 

řediteli, které ze sebe volila správní rada. Oba čestní ředitelé měli právo vetovat rozhodnutí 

generálního ředitele. Veto přenášelo rozhodnutí na správní radu.
1219

 V čele úředníků banky 

stál podle stanov generální tajemník.
1220

  

Důležitá pro další vývoj byla skutečnost, že generálním ředitelem banky se stal její 

zakladatel a „ideový otec“, F. L. Chleborád, který z tohoto důvodu měl v Slavii značnou 

autoritu. Svou moc v poli firmy se snažil dále posílit, což se ovšem setkalo s odporem 

                                                 
1217

 Představoval model, který byl využíván často i později (např. při rozdělování zisku z „politického uhlí“). 
1218

 Stanovy „Slavie“ vzájemné kapitály a důchody pojišťovací banky v Praze, Praha 1869, s. 14. 
1219

 Stanovy „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze, Praha 1870, s. 6, § 36. 
1220

 Ibidem, s. 7, § 37. 
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dalších aktérů. Protokoly správní rady a ředitelství z tohoto období jsou - záměrně
1221

 - 

velmi lakonické, nicméně je z nich patrné, že jeho vztah se správní radou a čestnými 

řediteli byl napjatý. V září 1870 tak předkládá A. Nocar, čestný ředitel a člen správní rady, 

po konfliktu s Chleborádem ve věci personální politiky Slavie
1222

 rezignaci na členství ve 

správní radě, kterou bere zpět teprve poté, co se mu dostalo podpory správní rady. 

Podobný konflikt se rozhořel i půldruhého roku později s čestným ředitelem pojišťovny A. 

Dubem. 

Na jaře 1872 Chleborád rezignuje na post generálního ředitele. Odchod Chleboráda 

bezpochyby souvisel s přechozími konflikty ve správní radě a také se správou přehlížitelů 

účtů, která podle všeho naznačovala značně nestandardní postupy Chleboráda.
1223

 

Bezprostředně byl jeho odchod zapříčiněn takzvanou Chleborádovou aférou, která vypukla 

v době tzv. chabrusových voleb, kdy se česká i německá politická reprezentace snažila 

zajistit svou převahu ve velkostatkářské kurii nákupem velkostatků. Chleborád v té době 

odprodal svůj velkostatek Žampach, na což reagoval především mladočesky zaměřený tisk 

rozsáhlou kampaní, v níž byl Chleborád označen za „zrádce“, a symbolicky „vyloučen 

z národa“, což nezměnil ani pozdější nákup velkostatku Mratice.
1224

 Národní listy 

otiskovaly nejen deklarace spolků, „zříkajících se“ Chleborádova vedení, ale, což bylo pro 

pojišťovnu Slavii nebezpečnější, i prohlášení zástupců a klientů Slavie, v nichž odmítali 

další kontakt s pojišťovnou do doby, než Chleborád odstoupí.
1225

 Vzhledem k tomu, že 

agenty Slavie byli v této době často aktéři, spojení s českým národním hnutím, ohrožovala 

                                                 
1221

 Správní rada se při jednom zasedání usnesla nechat znovu sepsat protokol z předchozího zasedání tak, 
aby „další protokoly neobsahovaly jednotlivé osobnosti a detaily“. PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 23. 
září 1870. 

1222
 Chleborád obvinil zástupce pojišťovny H. Militkého z krádeže. 

1223
 Tato zpráva není přiložena k protokolům ze zasedání správní rady, nicméně z narážek je možné usoudit, 
že Chleboráda obviňovala ze sebeobohacování. Na jisté nesrovnalosti by ukazovalo také „zmizení“ 
originálu smlouvy, uzavřené s Chleborádem, které se stalo předmětem jednání managementu. Viz. PAČP, 
fond „Slavia“, Protokoly SRR, 25. dubna 1872 a 7. června 1872. 

1224
 Aféra začala 6. března, kdy Národní listy na první straně otisky článek Nové sněmovní volby, v němž 
upozornily, že „nalézají v řadách našich dobrodruzi, kteří prosti všeho vlasteneckého přesvědčení a 
neschopni nejmenší oběti, jedině za cílem levného zbohatnutí a blahobytného života se honí a kvůli zisku 
několika zlatých velkostatek svůj […] s lehkou myslí několik dní před volbou sněmovní zuřivým nepřátelům 
jazyka českého prodávají“ a „varovaly“, že „svým časem podáme lidu českému seznam těchto dobrých 
jeho ‚přátel‘.“ Dalšího dne už zmínily Národní listy adresně Chleboráda. Chleborádova aféra plnila stránky 
Národních listů následující dva týdny. Viz. Anonym, Nové sněmovní volby, Národní listy, 6. března 1872, s. 
1.; Anonym, Také – „vlastenec!“, Národní listy, 7. března 1872, s. 2; Anonym, Dr. Chleborad, Národní listy, 
8. března 1872, s. 2. atd. 

1225
 Např. „Následkem zprávy veřejných listů, dra Fr. Lad. Chleboráda tak velice kompromitující, nesrovnává 
se s mým charakterem, abych byl jednatelem tam, kde on jest generálním ředitelem, pročež přestávám 
být jednatelem jmenované banky“. A. L. RYŠÁNEK, Slavné vzájemně pojišťovací bance ‚Slavii‘ v Praze, 
Národní listy, 11. března 1872, s. 2.  
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další přítomnost Chleboráda ve vedení pojišťovny stabilitu sítě agentů pojišťovny. Mimoto 

snižovala pravděpodobnost, že se bude klientela identifikovat se solidaritou, založenou na 

české národní identitě.  Správní rada se tak od Chleborádova skandálu veřejně 

distancovala
1226

 a krátce nato přijala Chleborádovu rezignaci.
1227

 

Po Chleborádově rezignaci byli všichni tři členové ředitelství voleni z řad členů 

správní rady. Ředitelství se stalo výkonným výborem správní rady
1228

, přičemž jeden 

z ředitelů byl zároveň místopředsedou banky. U této praxe setrvala Slavia až do konce 

monarchie. Členové ředitelství (po dlouhou dobu se jednalo o právnicky – a tedy i 

ekonomicky - vzdělané nacionálně české politiky) neměli větší předchozí zkušenosti 

s pojišťovnictvím, ani nemohli být, vzhledem k časovému vytížení svou hlavní profesí, 

přítomni každý den v pojišťovně.
1229

 Bylo tedy nutno nalézt úředníka, kterému by bylo 

svěřeno manažerské vedení Slavie. Tento úkol připadl úřadu generálního tajemníka
1230

 

pojišťovny. Pro praxi, která se zformovala po Chleborádově odchodu ze Slavie, je 

příznačný článek stanov, podle nějž musí být každý den „alespoň jeden z ředitelů přítomen 

v pojišťovně a vyřizovat běžné práce s generálním tajemníkem.“ Z toho plynul neformální, 

ale v praxi rozhodující vliv, který generální tajemník vykonával při formulaci 

podnikatelských strategií Slavie. Podle interního služebního řádu rozhodoval generální 

tajemník o všech základních otázkách podnikatelské strategie pojišťovny.
1231

 Vznikla tak 

                                                 
1226

 „Statek Žampach nebyl však ani koupen ani prodán pro ‚Slavii‘ a p. JUDr. Chleborad není snad správcem, 
nýbrž smlouvou ustanovený podepsanému výboru podřízený úředník. Výbor banky Slavie neměl v prodeji 
Žampachu účastenství žádného a protož nemá útok proti ‚Slavii‘ žádné soudné podstaty“. Tato zpráva 
byla stejně jako později Chleborádova rezignace otištěna ve většině českých listů. J. M. ŠÁRY – Karel 
ŽIDLICKÝ, P.T. pp. členům a příznivcům vzájemně pojišťovací banky „Slavia“ v Praze, Svoboda 7/1872, 10. 
dubna 1872, s. 224. 

1227
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 27. března 1872. 

1228
 Tuto formulaci nalezneme explicitně ve stanovách z roku 1909. Všeobecné stanovy „Slavie“ vzájemně 
pojišťovací banky v Praze, Praha 1909, s. 9, §20. 

1229
 Srv. např. projev F. L. Chleboráda na valné hromadě: „Shledávám však především, že nynější institut 
tříčlenného ředitelstva s generálním tajemníkem jest nejen nepraktický, ale i nebezpečný. Kdo že se stará 
o naši banku? Ředitelové snad! Pan dr. Jeřábek je žurnalistou, pan Kheil má vyučovací ústav, pan dr. 
Milde je prý – alespoň mi bylo tak řečeno – velmi zaměstnaný advokát, kde vezmou pp. ti tedy času, aby 
‚řídili‘ závod tak veliký, tak složitý, jako je naše banka. Zkrátka vše uvalí na bedra p. Nováka, který jest 
vlastně tím pravým ředitelem. Kdyby dnes neb zejtra pan Novák zemřel, což mu nikterak nepřeju, pak 
nastane v ústavě našem chaos.“ Anonym, Valná hromada banky Slavie, Národní listy, 15. 5. 1878, s. 2. 

1230
 Později je generální tajemník v pramenech označován i jako ředitel, popřípadě jako generální ředitel, 
nicméně jeho pravomoci se tím neměnily. 

1231
 Generální tajemník dohlížel na personál, revidoval dvakrát ročně práci generálních zastupitelství, 
kontroloval účty, účastnil se jednání správní rady, ředitelství, dohlížitelských výborů a úvěrních spolků 
s poradním hlasem, sestavoval a uzavíral smlouvy a navrhoval zajišťovny, s nimiž měly být uzavřeny 
zajišťovací smlouvy, „navrhoval žádoucí změny vedení obchodu neb stanov“, navrhoval výši sazeb, 
navrhoval dále země, do nichž by měla pojišťovna rozšířit své podnikání, připravoval materiály pro 
zasedání správní rady a ředitelstva a měl „vůbec se starati v první řadě o ústřední správu celého ústavu“. 
PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR, 30. ledna 1886, Generální tajemník, s. 77-80. 
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paradoxní situace, kdy nebyl profesionální manažer pojišťovny, který pojišťovnu 

zastupoval v kartelových organizacích a činil většinu důležitých manažerských rozhodnutí, 

formálně ani plnohodnotným členem ředitelství, v němž měl pouze poradní hlas.
1232

 

Další paradox představuje praktická anonymita aktérů, kteří v čele pojišťovny stáli 

– Františka Nováka (generální tajemník 1869-1887) a Františka Vlacha (1887-1919)
1233

. 

Jisté je pouze, že František Novák (†21. srpna 1894) působil po jistou dobu jako skladník 

na železnici v Olomouci, později jako úředník u několika pojišťoven.
1234

 Po svém 

propuštění ze Slavie chtěl začít pracovat pro jednu z vídeňských pojišťoven, což vedení 

Slavie zamítlo pod pohrůžkou ztráty nároku na pensi. Nakonec se stal generálním 

ředitelem pojišťovny Bulgaria, kterou založil. Zemřel na počátku devadesátých let 

v bulharském městě Ruse.
1235

 V čele Slavie ho nahradil František Vlach (1849 - po 1920). 

Po absolvování gymnázia začal studovat na univerzitě práva, ale nepodrobil se žádné státní 

zkoušce. Patnáct let pracoval v jediné advokátní kanceláři a na počátku 80. let vstoupil do 

služeb Slavie.
1236

 V létě roku 1885 byl jmenován přes odpor stávajícího generálního 

tajemníka F. Nováka ředitelským tajemníkem a zároveň asistentem generálního 

tajemníka.
1237

 Po Novákově odchodu na odpočinek se stal generálním tajemníkem Slavie. 

Byl členem klubu Národní strany svobodomyslné.
1238

 V roce 1893 byl F. Vlach jmenován 

dekretem obchodního soudu v Praze stálým soudním znalcem pro obor pojišťovnictví.
1239

 

Zemřel krátce po odchodu z funkce ředitele pojišťovny na počátku 20. let dvacátého 

století. 

                                                 
1232

 O silné posici generálního tajemníka svědčí i jeho podíl na celkové vyplácené tantiémě (v K). 

Rok Tantiéma správní radě Tantiéma gen. 
tajemníkovi 

1903 15586 7793 

1904 27037 18518 

1905 27332 13666 

1906 38593 19296 

1907 24798 12399 

1908 12071 6035 

Pramen: Výroční zprávy vzájemně pojišťovací banky Slavie 1903-1908. 
1233

 Definitivně byl generálním tajemníkem jmenován v roce 1889, ale úřad vykonával již dříve. 
1234

 PAČP, fond „Slavia“, k. 108, inv. čís. 4, Promemoria V. Foustky a A. Seidla (proti generálnímu tajemníkovi F. 
Novákovi), passim. 

1235
 V. PEČA, Banka Slavia, s. 116. 

1236
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 12. července 1885, s. 950, Votum separatum F. Nováka. 

1237
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR , 9. července 1885. 

1238
 Jindřich KRETŠÍ, Stručný památník klubu Národní strany svobodomyslné na oslavu pětadvacetileté 
činnosti 1873-1898, Praha 1898, s. 97. 

1239
 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 28. ledna 1893.  
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Habitus těchto manažerů se značně liší od habitu F. L. Chleboráda. Chleborádův 

habitus formovalo gymnaziální vzdělání, studium práv na univerzitě a následná interakce 

s dalšími aktéry politického pole. Na strukturování habitu Nováka i Vlacha se méně 

podílelo univerzitní vzdělání, naopak daleko větší vliv na něj měla interakce s dalšími 

aktéry v ekonomickém poli a poli firmy, přičemž celkový objem jejich kapitálu byl nižší. 

Empirii jako hlavní zdroj svého kulturního kapitálu zdůraznil F. Novák: „Jestliže jsou dnes 

tu i tam vynikající znalcové assekurační, nevyčetli vědění své ani z knih ani kdes jinde, 

nýbrž musil každý v první řadě sbírati po dlouhá léta zkušenosti vlastní tak, jak se naskytují 

z jednotlivých případů obchodních tak jak se naskytují z jednotlivých případů obchodních, 

což také jest příčinou velké mnohdy různosti jednotlivých pojišťovacích ústavů mezi sebou. 

Touže cestou bylo i mě dáno – mohu říci – osudem zvláštním v úděl, abych sbíral takřka po 

atomech a po dlouhý čas zkušenosti, a je pak ve formách namnoze nových uváděl v život, 

ovšem za souhlasu a schválení ředitelstva a slavné správní rady“. 
1240

 Není to překvapivé 

vzhledem k tomu, že specializované kurzy pojišťovacích věd v monarchii až do počátku 

nového století neexistovaly.
1241

 

1.1.4 Závěr 

 

Obsazení statutárních orgánů Slavie souviselo úzce založením pojišťovny na 

principu vzájemnosti. V její správní radě se po několikaletém období častých personálních 

změn (do nějž spadal i odchod zakladatele pojišťovny, F. L. Chleboráda, z postu 

výkonného ředitele), vystřídaly do roku 1918 další dvě generace aktérů, především z řad 

nacionálně českých politiků a podnikatelů. Správní rada pojišťovny byla totiž obsazována 

představiteli politických stran a reprezentanty jednotlivých skupin klientely. Až do roku 

1908 měli rozhodující pozici ve správní radě představitelé staročeské strany, i když se 

postupně zvyšoval i počet mladočechů. Členové správní rady propojovali vedení Slavie 

především se stavebním, pivovarnickým a strojírenským průmyslem a dále se 

samosprávními elitami. V roce 1908 pronikla - v rámci procesu politizace českého 

pojišťovnictví - do vedení Slavie agrární strana, jejíž zástupci uzavřeli s představiteli 

mladočechů dohodu, kterou si rozdělili pozice v pojišťovně. Manažery pro členství ve 

správní radě kvalifikoval špičkový výkon a daleko výrazněji a po roce 1908 ještě 

                                                 
1240

 PAČP, fond „Slavia“, Protokoly SRR, 12. července 1885, s. 948. 
1241

 První specializované oddělení pro pojistnou techniku bylo otevřeno ve školním roce 1894/95 na 
vídeňské technice.  Později byly kurzy pojistné techniky zavedeny i na pražské technice. M. MARVAN a. 
kol, Dějiny, s. 149. 
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výrazněji, než v předchozím období, také členství v politické straně. Nicméně správní rada 

obvykle pouze „pasivně“ přijímala rozhodnutí, které ji předkládalo tzv. ředitelství, které 

bylo jejím výkonným výborem a v němž měl rozhodující slovo výkonný manažer 

pojišťovny, tzv. generální tajemník. Pojišťovna Slavia pod vedením generálních tajemníků 

F. Nováka a především F. Vlacha (od poloviny 80. let) vyrostla v největší pojišťovnu, 

sídlící v českých zemích. Svým výkonem se manažeři Slavie povznesli do roku 1918 mezi 

české finanční elity.
1242
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 Vít BĚLIČ – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA, Finanční elity, jejich identita a místo v národní společnosti, In: 
Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 
2008, s. 613. 
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7 Závěr: Podnikání a management pojišťovny Slavie 1869-1918 

V 19. století došlo v kontextu modernizačního procesu ke změně zdrojů, z nichž 

aktéři čerpali sociální jistotu. Namísto tezaurace nastupují peněžní instituce, mezi nimiž 

začaly hrát významnou roli také pojišťovny. 

Jejich zakládání v českých zemích byl výsledkem kulturního transferu. Zatímco ve 

své původní formě bylo pojišťovnictví v úzkém sepětí s liberalismem, projekty pojišťoven, 

které formulovali v šedesátých letech 19. století představitelé raného českého 

ekonomického myšlení, F. C. Kampelík a F. L. Chleborád, vycházely z hospodářského 

nacionalismu, zdůrazňovaly spíše zájmy kolektivu před jednotlivcem, venkovskou, 

nacionálně českou či všeslovanskou tradici a byly součástí diskurzu opožděné 

modernizace. Pojišťovací technologie se v nich měla stát součástí řešení problémů 

budování národa, ekonomické modernizace a sociální nerovnosti v polovině dlouhého 

devatenáctého století. 

V druhé polovině šedesátých a na počátku sedmdesátých let, v době vysoké 

konjunktury, značně pokročil proces modernizace českých zemí. Postupující 

industrializace, budování infrastruktury i růst početní síly a životní úrovně střední třídy 

byly doprovázeny růstem stávajících a vznikem nových pojistných potřeb, které stávající 

pojišťovny, sídlící nebo zastoupené v Čechách, nebyly schopné uspokojivým způsobem 

krýt. Poptávka po nových poskytovatelích pojistné ochrany urychlila proces funkční 

diferenciace soukromých pojišťoven v českých zemích. Jeho součástí byla i výzva k 

založení pojišťovny Slavie z pera právníka, staročeského politika a průkopníka českého 

družstevnictví F. L. Chleboráda, otištěná v Národních listech na konci března 1868.  

Chleborádovým záměrem bylo zřídit nacionálně českou a slovanskou vzájemnou 

pojišťovnu, která by pojistila „národ celý“. Vzájemnost pojišťovny se měla opírat o 

solidaritu klientů, identifikujících se s českou či slovanskou kolektivní identitou. Projekt 

byl založen na českém a slovanském hospodářském nacionalismu. Měla se stát – stejně 

jako předtím záložny a družstva – nástrojem akumulace a koncentrace kapitálu, který měla 

dále investovat v českých zemích. Zároveň měla v duchu liberální sociální filosofie 

podporovat šíření spořivosti a na základě svépomoci zlepšit postavení dělníků.  

Aby mohl Chleborád uvést svůj projekt v život, musel získat potřebný kapitál a 

obdržet koncesi od příslušných úřadů. Projekt nalezl podporu především v kruzích 

pražských průmyslníků a obchodníků, kteří si od vzniku pojišťovny slibovali úsporu v 

nákladech na pojistnou ochranu. Postupem času se k nim připojili i představitelé 
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nacionálně české a slovinské politické elity a další aktéři. Vyjednávání se zájmovými 

skupinami, které projekt podporovaly, ovlivnilo výslednou podobu pojišťovny, především 

počet provozovaných pojistných odvětví. Zakladatelé zároveň vstupovali do vyjednávání s 

úřady, udělujícími koncesi, a upravovali podle jejich pokynů stanovy pojišťovny. 

Výsledkem tohoto vyjednávání bylo omezení nerealistických prvků, přítomných 

v Chleborádově původním projektu. Pojišťovna tak v roce 1869 vstoupila na trh jako 

životaschopný podnik. Později, v jubilejních projevech a publikacích, se objevuje 

specifický příběh o vzniku pojišťovny, která má za cíl zasadit její založení do mýtu o 

„znovuzrození národa“ a tím posílit goodwill pojišťovny u jejích klientů na straně jedné a 

poskytnout účinný identifikační vzorec pro zaměstnance pojišťovny na straně druhé. 

Slavia vstoupila na trh jako čistě životní pojišťovna. Nabízela jak plnohodnotné 

životní pojištění, tak tontiny, svou podstatou blízké loterii. Tontiny, zaměřující se na 

klientelu ze spodní vrstvy střední třídy a třídy nižší, představovaly do roku 1873 

nejvýznamnější pojistný produkt a hlavní zdroj příjmů Slavie. Téměř bezprostředně po 

svém založení začala Slavia provozovat i požární (1869) a krupobitní (1871) pojištění a 

stala se tak pojišťovnou smíšenou. 

Vývoj podnikání Slavie nekopíruje zcela vývoj hospodářského cyklu. Je to proto, 

že vedle ekonomických činitelů ovlivňovaly poptávku po pojištění i faktory, spojené 

s mentalitou klientely. V různých pojistných odvětvích se projevovaly s odlišnou 

intenzitou. Nejméně ovlivňovaly požární pojišťování Slavie, neboť pojišťování proti 

požáru se začalo rozšiřovat již v předbřeznové době a v šedesátých letech se stalo běžnou 

aktivitou majitelů nemovitostí, součástí jejich každodennosti. Daleko komplikovanější byl 

rozvoj pojišťování lidského života. Překážku jeho šíření představovala tradiční, potažmo 

tradicionální mentalita české společnosti, pro niž spočívaly po dlouhou dobu zdroje jistoty 

jinde, především v tezauraci peněz. Životní pojištění sledovala tradičně smýšlející klientela 

s nedůvěrou, viděla v něm podezřelou a zbytečnou inovaci, „novotu“. Tato mentalita byla 

vytlačována postupujícími modernizačními změnami. Namísto tezaurace peněz začala 

česká střední třída využívat možností uložení svých úspor, které jí poskytovaly rozvíjející 

se finanční instituce. S postupující modernizací jejich mentality se připojily k dosud 

využívaným metodám spoření a investice úspor i životní pojistky. Jednou z institucí, které 

nahradily tezaurované peníze jako zdroj životní jistoty, se tak stala i pojišťovna. Využití 

pojištění k zajištění životní jistoty se stalo běžnou součástí rodinných strategií české střední 

třídy a její každodennosti. V krupobitním pojišťování ovlivňoval dlouhodobě poptávku po 



Vojtěch Pojar, Banka Slavie 1869-1918. 

379 

 

pojištění průběh agrární krize, krátkodobě však zvyšovaly poptávku zemědělských podniků 

po pojistné ochraně vysoké krupobitní škody v předcházejícím roce. 

V rámci podnikání Slavie mělo až do konce 19. století zásadní význam požární 

pojištění. V prvních letech rozšiřovala Slavia, podnikající mimo kartel, svůj obchod jak 

geograficky, tak sociálně. Bezprostředně po založení pojišťovny začal management 

realizovat ambiciózní strategii obchodní expanze do dalších zemí monarchie i za její 

hranice, v níž pokračoval i po propuknutí krize až do poloviny osmdesátých let. V českých 

zemích i mimo ně vybudovala Slavia hustou síť obchodních zástupců. Zároveň 

provozovala do konce sedmdesátých let aktivní zajišťování. Snaha managementu o 

rozšíření sociálního zakotvení pojišťovny měla vedle klientů ze střední třídy získat i větší 

množství zákazníků ze třídy vyšší, které se snažila Slavia oslovit pojistnými produkty, 

spojujícími stavovskou a nacionální solidaritu. Nicméně tyto pokusy selhaly a jádrem 

klientely Slavie v tomto pojistném odvětví zůstala městská i venkovská střední třída. 

Z propagačních důvodů rozdělovala Slavia své zisky z požárního pojišťování mezi 

obce na vybavení hasičských organizací, mezi organizace slovanských národních hnutí a 

zpočátku také mezi své klienty ve formě podílu na zisku. Objem přijatého pojistného rostl 

rychlým tempem až do roku 1874. V následujících letech se již projevila v požárním 

pojišťování Slavie hospodářská krize. Majitelé nemovitostí v kontextu krize svůj majetek 

podpojišťovali nebo spoléhali zcela na samopojištění. Klesl počet nových klientů. Přes 

realizovanou obchodní expanzi do Vídně, Haliče i Bukoviny a do Zalitavska se objem 

přijatého pojistného v průběhu následujícího desetiletí zvýšil pouze o třetinu. Podnikání 

mimo kartel zvyšovalo náklady. Výsledkem byl nízký stav technických rezerv pojišťovny.  

Ztráty, které pojišťovna utrpěla v první polovině osmdesátých let (především 

v haličském a zalitavském obchodu) technické rezervy pojišťovny téměř vyčerpaly. To byl 

impuls ke změně podnikatelské strategie i k personální změně na postu výkonného 

manažera, který tuto strategii formuloval. Cílem nového manažera bylo snížit náklady 

pojišťovny. Slavia ukončila ztrátové podnikání na uherském trhu. V dalších zemích, kde 

zaznamenala ztráty, došlo k navýšení pojistných sazeb a k dalším krokům, omezujícím 

riziko pojišťovny. Byla reorganizována síť obchodních zastoupení pojišťovny a došlo 

k disciplinaci jejího personálu. Zčásti splaceny, zčásti odepsány byly pohledávky u 

obchodních zástupců i klientů. Slavia uzavřela výhodnou zajistnou smlouvu, což odráželo 

důvěru zajišťoven, nově získanou těmito kroky. Tyto změny přinesly nárůst zisků 
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v požárním pojišťování, které pojišťovna využila k vytvoření vysokých technických 

rezerv.  

Od počátku devadesátých let se začal zrychlovat růst celkového objemu přijatého 

pojistného, který pokračoval až do počátku první světové války.  Po přelomu století se 

následkem zvýšené konkurence, dopadů hospodářské krize a vypovězení zajišťovací 

smlouvy ze strany zajišťoven, ztenčily dosahované zisky a Slavia několikrát vykázala i 

ztrátu. V tomto kontextu uzavřela Slavia řadu kartelových smluv, jejichž jádrem byla 

společná tvorba cen v různých regionech a pro různá rizika. Výsledkem navýšení 

pojistných sazeb v rámci těchto ujednání byl opětný nárůst dosahovaných zisků na konci 

prvního desetiletí 20. století. 

Když Slavia začala provozovat životní pojištění, nabízela vedle plnohodnotných 

pojištění také tontiny. Po plnohodnotném životním pojištění byla poptávka zanedbatelná. 

Naopak do tontin, majících blíže k hazardní hře, než ke skutečnému pojištění a 

obracejících se na klienty z nižší třídy a spodní vrstvy třídy střední, plynuly úspory klientů 

Slavie až do burzovního krachu v roce 1873. Krize omezila schopnost cílové klientely 

tontin vytvářet úspory a tak poptávka i po tomto pojistném produktu výrazně poklesla a 

mnoho klientů přestalo platit pojistné. Neuspěly ani nově zaváděné pojistné produkty - tzv. 

lidové pojištění a pojištění pensijní. Bariéra nedůvěry v životní pojištění byla 

v sedmdesátých letech nepřekonatelná. 

Od osmdesátých let devatenáctého století začala růst poptávka po plnohodnotném 

životním pojišťování, především ve formě pojištění pro případ smrti. Větší dynamiku 

získalo rozšiřování životního pojišťování, jehož klientelu představovala v případě Slavie 

česká střední třída, v druhé polovině devadesátých let, v souvislosti s postupující 

modernizací její mentality. Rozhodující událostí, jež završila proces rozšiřování životního 

pojištění a zvýšila poptávku po tomto produktu, byla krize let 1900-1903. Zkušenost 

materiální nejistoty v průběhu krize v české střední třídě vzbudila silnější potřebu jistoty. 

Novým zdrojem jistoty se pro ně stalo ukládání části úspor do životních pojistek. Klienti 

neuzavírali pojištění na smrt, ale pojištění smíšená, poskytující jak jistotu zaopatření 

rodiny v případě předčasné smrti jejího živitele, tak jistotu udržení životní úrovně ve 

vlastním stáří. Dopad hospodářské krize sedmdesátých let a krize let 1900-1903 byl na 

životní pojišťování Slavie tedy diametrálně odlišný. Zatímco první z nich poptávku po 

produktech Slavie omezila, druhá dala impuls ke značnému přílivu nových klientů, který 

pokračoval až do počátku světové války. Částečně k tomu také přispěla skutečnost, že se 
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Slavie nepřipojila ke kondičnímu kartelu, omezujícímu výhody, poskytované novým 

klientům. Slavia se díky tomuto růstu stala jednou z největších předlitavských životních 

pojišťoven. 

Až do přelomu století bylo přijaté pojistné z požárního pojišťování větší, než 

z pojišťování životního. Nicméně po přelomu století začalo požární pojišťování ve 

srovnání s životním ztrácet na významu. V roce 1913 přijala již pojišťovna Slavia o 3 

miliony korun více pojistného ze životních pojistek, než z pojišťování proti požáru.  

Krupobitní pojištění hrálo v rámci podnikatelské strategie Slavie komplementární 

roli, především vůči pojišťování požárnímu. Slavia se po dlouhou dobu zaměřovala na 

klienty z vyšší třídy (statkáři) a horní vrstvy třídy střední (sedláky). Krupobitní pojišťování 

mělo především podporovat poptávku po požárním pojištění banky Slavie mezi těmito 

skupinami a zároveň přispívat k zajištění „věrnosti“ klientů. Umožňovalo také efektivněji 

využít existující síť zástupců pojišťovny a její úřednický personál, čímž pojišťovna 

dosahovala úspor na sortimentu. Do jisté míry působilo krupobitní pojištění i jako 

prevence žhářství. Zároveň také nebylo krupobitní pojišťování Slavie ztrátové, vzhledem 

k výhodné zajišťovací smlouvě v devadesátých letech 19. století a ke vstupu do kartelu a 

s tím spojenému navýšení pojistných sazeb v následujících dvou desetiletích. 

V roce 1909 zavedla Slavia dvě další pojistná odvětví – pojištění skel proti rozbití a 

pojištění proti krádeži vloupáním, které se zaměřovaly především na klientelu z řad 

podnikatelů. Ani jedno z těchto pojistných odvětví nemělo až do konce sledovaného 

období v rámci podnikání Slavie větší význam. 

Postupem času potlačuje management v podnikatelské strategii pojišťovny prvky, 

typické pro vzájemné pojišťovny. Již na počátku sedmdesátých let ukončuje Slavia 

vyplácení podílu na zisku klientům v obou živelních pojištěních. Pouze jednou, v polovině 

sedmdesátých let, využila pojišťovna opačnou možnost - vybrat doplatky k pojistnému. Po 

přelomu století se posílil trend, vedoucí k profesionalizaci obchodních zástupců 

pojišťovny.
1243

 Stanovami z roku 1909 dochází k výraznému navýšení tantiém, 

připadajících managementu pojišťovny. Zároveň, po přelomu století, se zapojuje Slavia do 

kartelů a přijímá pojistné sazby akciových pojišťoven. V rámci kartelů s nimi sjednocuje 

                                                 
1243

 Na počátku své existence využívala Slavia agentů – dobrovolníků. Následně postupně 

vybudovala síť zástupců pojišťovny v jednotlivých venkovských obcích, pocházejících obvykle z řad 

„drobných intelektuálů“ – např. učitelů a úředníků, z řad obchodníků apod., vykonávajících zastupování 

Slavie jako formu přivýdělku. Po roce 1904 jsou tito zástupci postupně rušeni a jejich agenda je převáděna na 

profesionální reprezentanty Slavie např. v okresních městech. 
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později i pojistné podmínky. S tím, jak se Slavie rozrůstá na moderní velkou pojišťovnu, 

její podnikatelská strategie přibližuje strategiím, které sledovaly pojišťovny akciové. 

Především pro nárůst objemu přijatého pojistného v požárním pojišťování, dosažení 

úspor z rozsahu a pro rozložení rizika na větší území měla význam rozsáhlá obchodní 

expanze, kterou umožnil kapitál, získaný z tontin. Slavia ji začala realizovat bezprostředně 

po svém založení. Od počátku sedmdesátých let 19. století až do poloviny let osmdesátých 

zakládala Slavia své filiálky ve Slovany obývaných regionech obou částí monarchie. 

Naopak pokusy expandovat na trh slovanských zemí, ležících vně habsburské monarchie, 

včetně carského Ruska, dříve nebo později končily neúspěšně následkem 

protekcionistických opatření místních vlád. S jistou nadsázkou byl původní 

„panslavismus“ v podnikatelské strategii managementu pojišťovny vystřídán 

„austroslavismem“. 

Počáteční obchodní expanze měla dvě hlavní fáze. Před počátkem hospodářské 

krize (vedle toho, že rozšiřovala síť obchodních zastoupení v českých zemích) otevřela 

Slavia svou filiálku v Lublani. Pojistný obchod zde byl vzhledem k modernizujícím se 

stavebním technologiím a vznikajícím hasičským organizacím výnosný. Management však 

pokračoval v obchodní expanzi i v době hospodářské krize a otevřel své filiálky ve Vídni, 

ve Lvově a v některých městech Zalitavska. V těchto regionech zaznamenala Slavia 

vzhledem k vysokým náhradám častých požárních škod citelné ztráty. V reakci na ně 

v polovině osmdesátých let Slavia obchod v těchto zemích buď ukončila (filiálky 

v Uhrách), nebo stornovala největší rizika a zároveň navýšila pojistné (filiálky v Záhřebu a 

Lvově).  

Založením a rychlým opětným zrušením filiálky v Novém Sadu v roce 1886 končí 

období počáteční obchodní expanze Slavie.
 1244

 Na počátku 20. století, kdy vstupovaly na 

trhy dalších zemí monarchie české akciové banky, jimž byla obchodní expanze Slavie do 

jisté míry předobrazem, se oblast, kde Slavia působila, již zásadně nerozšiřovala. Pouze po 

roce 1910 otevřela Slavia filiálku v Sarajevu, která však – příznačně pro předchozí 

zkušenost pojišťovny se ztrátami, způsobenými požárním pojišťováním v ekonomicky 

zaostalých regionech – měla provozovat především pojištění životní. Založení filiálky 

v Krakově v předvečer války neznamenalo vstup na nový pojistný trh. Obchod mimo české 

země se podílel na celkovém přijatém pojistném v požárním pojišťování asi třetinou, 

v dalších pojistných odvětvích byl malý. 

                                                 
1244

 Filiálka v Novém Sadu byla uzavřena po roce své existence z důvodu malé poptávky v oblasti. 
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Český hospodářský nacionalismus, doprovázený až do doby, než se Slavie připojila 

ke kartelovým sazbám, nižšími cenami, se projevil jako efektivní nástroj získávání 

klientely, především na trhu Čech, kde panovala silná konkurence, ale také na Moravě. Na 

českém trhu se Slavia podílela roku 1908 necelými deseti procenty. Obchodní expanze 

Slavie za hranicemi českých zemí byla podporována hesly slovanského hospodářského 

nacionalismu. Významným prvkem podnikatelské strategie Slavie byla přitom spolupráce 

s místním slovanským národním hnutím, které výměnou za materiální podporu svých 

aktivit ze strany pojišťovny umožňovalo využít síť svých organizací a svůj tisk k podpoře 

odbytu pojistných produktů Slavie. Rentabilitu podnikání mimo české země snižovaly 

nejdříve vysoké náhrady škod, později zřízení místních vzájemných pojišťoven, které 

Slavii konkurovaly. Pro Slavii tato konkurence znamenala ztrátu části klientely a zvýšení 

nákladů. V případě životního pojištění představovala hlavní překážku nízká poptávka po 

životním pojištění na trzích, na něž Slavia rozšířila svůj obchod. Pouze filiálka Slavie 

v Lublani si získala širokou klientelu v požárním a do jisté míry i životním pojišťování a 

zároveň podnikala se ziskem. 

Slavia vstoupila v osmdesátých letech do kondičního kartelu životních pojišťoven, 

ale v živelních pojistných odvětvích podnikala po dlouhou dobu mimo kartely. Do 

kartelových ujednání se zapojila až po přelomu století, následkem krize v let 1900-1903 a 

v reakci na nátlak zajišťoven. Vyjednávání kartelových smluv usnadnil vznik Svazu 

soukromých pojišťovacích ústavů, zájmové organizace všech akciových i vzájemných 

pojišťoven monarchie, k němuž došlo na konci roku 1899.  

V životním pojištění, které se stalo na přelomu století nejdůležitějším pojistným 

odvětvím, které Slavia provozovala, se však Slavia ani další české vzájemné pojišťovny do 

nově zformovaného kartelu, tzv. protirabatového svazu (založen 1909), z obchodních 

důvodů nezapojily. Ve spojitosti s odmítnutím vstoupit do tohoto kartelu a s konkurenčním 

bojem mezi pojišťovnami o klientelu v životním pojištění v českých zemích se posílily 

odstředivé tendence českých pojišťoven vůči Svazu soukromých pojišťovacích ústavů, 

které se podařilo oslabit poskytnutím dvou míst v předsednictvu Svazu pojišťoven českým 

pojišťovnám. Jedno z těchto míst připadlo výkonnému manažerovi Slavie, F. Vlachovi. Ke 

vzniku českého kartelu pojišťoven došlo až následkem první světové války. Neformální 

pravidelná jednání zástupců pražských nacionálně českých pojišťoven, která se začala 

odehrávat krátce po vyhlášení války, vedla o rok později k založení Svazu pražských 

pojišťoven.  
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Investiční strategie, kterou management Slavie sledoval, se v průběhu času měnila 

v návaznosti na vývoji hospodářského cyklu a podle měnící se výnosnosti jednotlivých 

investičních nástrojů. Management sledoval při investicích technických rezerv pojišťovny 

jistotu uložení kapitálu, očekávané výnosy a také možnost využít investice k podpoře 

odbytu pojistných produktů pojišťovny. Zároveň ovlivňoval výběr cenných papírů i 

hospodářský nacionalismus. Na počátku své existence provozovala Slavia i obchody, 

příslušející spíše do oboru činnosti akciových bank (směnečný eskont, lombard, 

akcionování podniků, zálohy na daň z řepy), které po bursovním krachu nahradila 

především ukládáním kapitálu do státních dluhopisů. Od druhé poloviny osmdesátých let, 

kdy začíná výraznějším způsobem narůstat výše technických rezerv, investuje Slavia 

největší část svých prostředků do hypotečních půjček, které čerpali především malorolníci 

– v osmdesátých letech v Haliči, poté v Chorvatsku a Slavonsku a po nějakou dobu rovněž 

v Istrii. Poskytování hypotečních půjček působilo jako podpora odbytu pojistných 

produktů Slavie a přinášelo i relativně vysoké zúročení kapitálu. Nicméně s rozvojem 

úvěrového systému v těchto zemích došlo ke značnému poklesu poptávky po půjčkách a 

jejich poskytování bylo nakonec zastaveno. Po přelomu století se Slavia plně 

přeorientovala na nákup cenných papírů, mezi nimiž dominovaly meliorační dluhopisy 

Zemské banky. Nicméně, následkem ztrát na kursech cenných papírů, které Slavii zasáhly 

v době krize let 1908-9, se management Slavie rozhodl diverzifikovat své portfolio a začal 

nově poskytovat hypoteční půjčky o vysoké hodnotě (řádově desítky tisíc až miliony K), 

které čerpali zpravidla příslušníci vyšší třídy, žijící v Praze a její aglomeraci. Odlišná 

klientela, čerpající půjčky v devadesátých letech 19. století a „desátých“ letech století 

následujícího ukazuje i jinde patrnou ambici managementu posílit pozici pojišťovny v 

rámci české vyšší třídy a začít tak pojišťovnu profilovat jako exklusivnější alternativu vůči 

konkurujícím českým životním pojišťovnám. 

V průběhu první světové války se stavěl management Slavie k rakouským 

válečným půjčkám s nedůvěrou, nicméně v nezanedbatelné míře je upisoval. Odráží to 

celkový postoj managementu během válečného konfliktu, v němž se spojovalo rakušansky 

loajální jednání se snahou nepoškodit podnik i s prosazováním a s přípravou hospodářské 

samostatnosti. 

Obsazení statutárních orgánů Slavie souviselo úzce se založením pojišťovny na 

principu vzájemnosti. V její správní radě se po několikaletém období častých personálních 

změn (do nějž spadal i odchod zakladatele pojišťovny, F. L. Chleboráda, z postu 
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výkonného ředitele), vystřídaly do roku 1918 další dvě generace aktérů. Správní rada 

pojišťovny byla obsazována reprezentanty jednotlivých skupin klientely a nacionálně 

českými politiky. Až do roku 1908 měli rozhodující pozici ve správní radě představitelé 

staročeské strany, i když se postupně zvyšoval i počet mladočechů. Členové správní rady 

propojovali vedení Slavie především se stavebním, pivovarnickým a strojírenským 

průmyslem a dále se samosprávními elitami. V roce 1908 pronikla - v rámci procesu 

politizace českého pojišťovnictví - do vedení Slavie agrární strana, jejíž zástupci uzavřeli 

s představiteli mladočechů dohodu, kterou si rozdělili pozice v pojišťovně. Manažery pro 

členství ve správní radě kvalifikoval špičkový výkon a po roce 1908 ještě výrazněji, než 

v předchozím období, také členství v politické straně. Nicméně správní rada obvykle pouze 

přijímala rozhodnutí, které ji předkládalo ředitelství, které bylo jejím výkonným výborem a 

v němž měl rozhodující slovo výkonný manažer pojišťovny, generální tajemník. 

Pojišťovna Slavia pod vedením generálních tajemníků F. Nováka a především F. Vlacha 

(od poloviny 80. let) vyrostla v největší pojišťovnu, sídlící v českých zemích. Svým 

výkonem se manažeři Slavie vypracovali v průběhu sledovaného půlstoletí mezi české 

finanční elity. 

Slavia v českém prostředí etablovala nový druh podnikání, pojišťování. Její 

podnikatelská strategie byla formulovaná v kontextu nacionálního soupeření, které bylo jak 

součástí každodennosti obyvatel českých zemí, tak součástí podnikatelského know-how. 

Slavia vznikla v době, kdy modernizující česká společnost hledala nové zdroje sociální 

jistoty a byla součástí a jedním z výsledků tohoto hledání.  

Na místo dosud praktikované tezaurace nastupovaly postupně vlivem modernizace 

mentality peněžní instituce. Jedním z moderních zdrojů sociální jistoty se stalo i pojištění. 

Různé pojistné produkty musely přitom překonávat různě rozsáhlé bariéry nedůvěry 

v pojištění, představující „novotu“. Těmi, kteří nejdříve začali důvěřovat pojištění, byli 

aktéři s dostatečným ekonomickým kapitálem, ale také s relativně velkým objemem 

kapitálu kulturního. „Důvěra“ v pojišťování tak byla výrazem sociálního statusu. 

Management Slavie dokázal v době této změny zdrojů jistoty velmi flexibilně 

přizpůsobovat nabídku pojistných produktů Slavie probíhající změně a zároveň nárůstu 

pojistných potřeb. Slavia se tak etablovala jako vedoucí česká pojišťovna a stala se jednou 

z velkých předlitavských pojišťovacích společností. Výrazem vlivu a prestiže, které se 

s tím pojily, bylo i jmenování výkonného manažera Slavie členem správního výboru 

rakousko-uherského Svazu soukromých pojišťovacích ústavů. 
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PÚB  Pražská úvěrní banka 

Slavia   „Slavia“, vzájemně pojišťovací banka v Praze 

ÚDAUK  Ústav dějin University Karlovy a archiv University Karlovy 

ÚJHD  Ústřední jednota hospodářských družstev 

zl.  zlatý 
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Statistická příloha 

Příloha I: Schéma sociálního statusu podle D. Jančíka a E. Kubů. 
Vyšší 
třída 

Velkokapitalisté Majitelé firem s obratem více něž tři miliony Kč respektive zaměstnávajících 
více než 100 zaměstnanců, velkostatkář (100 a více ha půdy) 

Kapitalisté Majitelé firem s obratem v rozmezí od jednoho do tří milionu Kč, resp. 
zaměstnávajících 11-100 zaměstnanců, statkář (25-100 ha půdy)   

Management a státní 
byrokracie 

Vrcholový management veřejnoprávních firem  (obchodních akciových 
bank, průmyslových a obchodních akciových společností, vrcholoví 
představitelé zákonodárné, výkonné a soudní moci) 

Střední 
třída 

Horní vrstva a) Nezávislí – akademicky vzdělaní ve svobodných povoláních (lékaři, 
veterináři, lékárníci, advokáti, veřejní notáři), sedlák (16-25 ha půdy), 
rentiéři. 
b) Závislí – akademicky vzdělaní v zaměstnaneckém poměru s vyšším 
institucionálně vymezeným postavením (vyšší byrokracie, inženýři, 
národohospodáři, vysokoškolští učitelé apod.) 

Střední vrstva c) Nezávislí  - živnostníci a malopodnikatelé (majitelé obchodů, hostinští, 
drobní malovýrobci atd.), střední rolníci (s výměrou půdy mezi 9-15 ha) 
d) Závislí – úředníci a zaměstnanci státní a veřejné správy (policisté, vojáci 
četníci, učitelé, poštovní úředníci, železničáři), dílovedoucí a dílenští mistři 

Spodní vrstva Nesamostatní řemeslníci a kvalifikovaní dělníci, obchodní příručí, 
malorolníci (s výměrou půdy 2-8 ha)  

Nižší 
třída 

(chudina) Nádeníci, sezónní dělníci, majitelé trpasličích venkovských hospodářství 
(neúživná hospodářství do 2 ha), venkovská čeleď žijící v podruží, podomní 
poskytovatelé služeb, nezaměstnaní, žebráci 

Nejasný, nevykrystalizovaný 
sociální status 

 Vdovy, ženy v domácnosti, učedníci, studenti  

Prameny:  Drahomír JANČÍK – Eduard KUBŮ, „Arizace“ a arizátoři. Drobný a střední židovský majetek 
v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-45), Praha 2005, s. 9. 
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Příloha II: Definice pojištění v českých slovnících a v pracích českých ekonomů. 
Ritter, 

1850 

Assekurance Pojištění náhrad ze škody. 

Slovník 

naučný, 

J.Malý, 1867 

Pojištění, 

asekurace 

Smlouva, kterouž se jedna strana zavazuje, za jisté výminky, které druhá 

strana vyplnit má, státi za škodu, způsobenou této na jejím jmění zlou 

nějakou náhodou, bez vlastní viny. 

Ottův slovník 

naučný, [b.a.], 

1903 

Pojištění, 

assekurace 

Smlouva, kterou jedna strana se zavazuje, že za jistou úplatu nahradí druhé 

straně nebo jiné třetí osobě škodu nebo vyplatí jistou částku peněz pro 

případ, že nastane jistá, hospodářsky zpravidla škodlivá okolnost, 

pojištěným nezaviněná. 

Kampelík, 

1864 

Všeobecná 

assekurace  

[Jest] všeobecná pojišťovna. Slovo všeobecná dvojí pojem v sobě má 

a)myšleno zde na pojistěnosť proti škodlivým živlům, proti ohni, větru, 

krupobití, a proti pádu dobytka. 

b) aby všichni občané vůbec k assekuraci domácí se přidali, a všeobecnou ji 

v kraji svém učinili. 

Chleborád, 

1869 

Pojišťování  

náhradné 

 

 

1. Pojišťovny náhradné rozdělují ztrátu od jednotlivců utrpěnou na počet 

účastníků co možná nejvyšší […] tím spůsobem, že pojistník splácí jistý 

úhrn (pojistné), začež mu dává pojišťovna v případu zkázy utrpěné náhradu, 

ku kteréž věnuje kapitál z pojistného pojistníků nepoškozených. Proto náleží 

k podstatě  pojišťování novověkého i náhrada i spolčení. 

Pojišťování 

předstižné 

 

(pojišťovny 

předstižné) 

Pojištění nejmenčiny jmění rodinného na věčné časy co nezcizitelné 

vlastnictví. 

Kaizl, 

1883 

Pojišťování Běží o rekonstrukci majetku osobitého, jenž v konkrétní věcné formě své 

přišel na zmar. Je zde co činiti s nepředvídanými událostmi, jejichž příčinná 

souvislost z části nebo zcela zřejmou není nebo teprve při samém zhoubném 

účinu ba až po něm poznávána jest. […]. Jednotlivec jsa ustavičně ohrožen 

takovými nepředzvědnými událostmi správně účtuje, pokládá-li majetek 

svůj zmenšeným o jakýsi zlomek, jenž roven jest podílu, který by naň 

připadl, kdyby trpně účastnil se on sám jakož i všichni hospodáři mající ten 

určitý druh statků všech ztrát, které v určitém obvodu a určitém období u 

kteréhokoliv z nich pocházívají z nahodilostí těch. […] Pak s beder 

jednotlivců sňato je nevšecko, alespoň však celistvé břímě nahodilých ztrát 

a výhradné nesení jeho; ten smysl má rčení: eliminer le hasard, vymezit 

náhodu; lze pak říci, že ztráty a škody rozděleny neboli repartovány jsou na 

větší soubor jednotlivců. To je základní myšlenka veškerého pojišťování 

[…]. 

Koloušek, 

1908 

Pojištění Opatření, aby se škoda zánikem nebo ztenčením jistého důchodu pro 

jednotlivce nahradila tak, že se rozvrhne určitým způsobem na zúčastněné, 

kteří jsou stejným nebezpečím vydání.  

Bráf, 

1913 

Pojišťování, 

pojištění 

assekurace 

Jistý obsáhlý kruh osob, kterým škoda určitého způsobu nastati může, 

přijímá na společný účet risiko škod, jež v kruhu jejich vzniknou. Všichni 

vespolek nahrazují škodu, jež jednoho z nich stihne. 

Horáček, 

1914 

Pojišťování Stejnoměrné rozvržení nebezpečí hrozící újmy majetkové dle průměrné 

pravidelnosti, s jakou újma taková se vyskytuje, na kruh všech 

hospodářských subjektů, jež nebezpečím takovým jsou ohroženy. Rozvržení 

to děje se ve formě pevných příspěvků všech účastníků, jichž úhrn odpovídá 

hodnotě oné újmy, takže nastane-li újma […], může býti onomu z účastníků, 

jehož postihla, uhrazena. 

Herrmann 

- 

Otavský, 

1921 

Pojištění Sdružení osob ohrožených nahodilým vznikem určité majetkové potřeby za 

účelem tím, aby potřeba ta, vzejde-li některé z osob účastněných, uhrazena 

byla společně. Každý z účastníků přispívá poměrnou částkou k úhradě té, 

jež se na ně rozvrhuje čili repartuje; za malou poměrně oběť, kvotu 

celkového úhrnu potřeb účastníkům v jistém období vskutku vzešlých, 

získává jednotlivci jistotu, že potřeba jemu snad vzejdoucí uhradí se rovněž 

společně. 
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Rašín, 

1922 

Pojišťování Zvláštním druhem zabezpečení a eventuálního vzniku důchodů jest 

pojišťování. Jeho úkolem jest zmenšiti risiko případné ztráty jmění nebo 

důchodu pro budoucnost. Pozorováním mnoha případů po delší dobu 

pozorovací zjištěno totiž poměrné množství případů, v nichž nastává 

mimořádná, jednotlivcem nezaviněná a neodstranitelná ztráta, z čehož 

usuzuje se na pravděpodobnost podobných ztrát v budoucnosti. 

Gruber, 1925 Pojištění Jednotliví hospodáři, kteří jsou ohroženi na svém majetku nebo výtěžku své 

hospodářské činnosti jistým nahodilým nebezpečenstvím stejného druhu 

sdružují se, aby si placením příspěvků dle určitého základu zabezpečili 

náhradu hmotné škody, která by svou nahodilou událostí někoho z jejich 

středu postihla. Předpokládá se ovšem, že tato zkázonosná událost je 

nahodilá, tj. že nebyla jimi samými ani přivozena nebo zamýšlena ani 

odčinitelna. Základní ideou p. je tedy asociace. 

Svoboda, 

1925 

Pojištění Sdružení velkého počtu osob, majících stejný hospodářský zájem na udržení 

přítomného jmění na stejné výši nebo na nahospodaření budoucího nového 

jmění neb na zabezpečení důchodu, za tím účelem, aby ve velkém množství 

případů byl odhadnut a hospodářsky odčiněn vliv přesně označené nahodilé 

události, která by jinak uvedený zájem ohrozila nebo úplně zmařila. 

Engliš, 

1938 

Soukromé 

pojišťování 

Ohrožení nahodilými činiteli využívá podnikatelská iniciativa k tomu, aby 

vybídla všechny osoby stojící ve stínu společného rizika […] k tomu, aby si 

u podniku pojišťovacího zabezpečily ročním příspěvkem úhradu ztráty 

z nastalé nahodilé poruchy. […] Přejímání individuálních risik za příspěvek 

[…] odhadnutý tvoří předmět pojišťovacích podniků a společností. 

Macek, 1947 Pojištění Zvláštní organizace vzájemné pomoci, vyvolaná buď snahou po sebeobraně 

osob ohrožených určitým stejným rizikem, nebo snahou po zisku 

dosažitelném takovou organizací anebo zájmem veřejným zabezpečit 

společenský celek a zvlášť jeho majetkově slabší vrstvy na případ určitých 

hromadně se vyskytujících případů, v nichž vzniká potřeba hmotné pomoci. 

Vzájemné pojišťovny jsou organizacemi sebeobrany členů; výdělkové 

(akciové) pojišťovny jsou výdělečnými podniky; veřejné pojišťovny tzv. 

sociální […] jsou projevem veřejného zájmu na zabezpečení celku a zvlášť 

určitých jeho složek před hmotným nedostatkem, který vzniká 

z hromadných, převážně společenských příčin a má sociálně důležité 

následky.  

 
Prameny: Ludvík RITTERSBERG, Assekurance, in: TÝŽ, Kapesní slovníček novinářský a konversační, 
Praha 1850, s. 38; Jakub MALÝ, Pojištění, Slovník naučný, sv. 6, Praha 1867, s. 522; Anonym, Pojištění, 
in: Ottův Slovník Naučný, sv. 20, Pohora - Q, Praha 1903, s. 19-22; Karel SVOBODA, Pojištění, in: Ottův 
slovník obchodní, sv. III, Praha 1925, s. 923-958; František Cyril KAMPELÍK, Všeobecná assekurace 
proti škodlivým živlům, proti pádu dobytka, po krajích zaříděná, výborně by u nás napomáhala orbě, 
průmyslu rolnickému, Hradec Králové 1864; František Ladislav CHLEBORÁD, Hospodářství vlastenské, 
Praha 1868, s. 453 – 465; Josef KAIZL, Finanční věda, sv. 2, Praha, s. 5-16; Josef KAIZL, Národní 
hospodářství, Praha 1883, s. 366 – 369; Jan KOLOUŠEK, Systém národního hospodářství. Část prvá 
všeobecná., Praha 1909, s. 390 – 404; Albín BRÁF, Spisy Dra. Albína Bráfa., Díl 1., Nástin přednášek 
universitních., Praha 1913, s. 359 – 363; Cyril HORÁČEK, Učebnice národohospodářské politiky, sv. 2, 
Praha 1914, s. 422 -448; Karel HERMANN-OTAVSKÝ, Soukromé pojišťovací právo československé, 
Praha 1921; Alois RAŠÍN, Národní hospodářství, Praha 1922, s. 332-338; Josef GRUBER, Má býti 
pojištění krupobitní postátněno, Praha 1925; Karel ENGLIŠ, Soustava národního hospodářství: [věda o 
pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života]. Svazek I. Praha 1938., s. 
594-599, 725; Karel ENGLIŠ, Soustava národního hospodářství: [věda o pořádku, v kterém jednotlivci 
a národové pečují o udržení a zlepšení života]. Svazek II. Praha 1938., s. 470-476; Josef MACEK, 
Sociální ekonomika. Kurs národního hospodářství., Sv. 4, Praha 1948, s. 438-508. 
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Příloha III: Aktéři založení pojišťovny Slavie: průmysl a obchod. 
Jméno aktéra Profese 

Oliva Alois velkoobchod (cukr) 

Bondy Bohumil velkoobchod (železářství) 

Bubeníček Čeněk velkoobchod, dřevozpracující průmysl 

Castellain Ed. potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Cífka Antonín majitel hostince (Zlatá Husa) 

Čermák Josef stavební průmysl 

Čerych Antonín potravinářský (cukrovarnictví) a stavební průmysl 

Daněk Čeněk strojírenský průmysl 

Fantl Ezechiel obchod 

Frič Karel obchod 

Fingerhut Ferdinand potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Fuchs H. polygrafický průmysl 

Goldfuss Fr. potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Grégr Julius polygrafický průmysl 

Haupt, Josef potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Janič Jakub (Žalec) obchod 

Kittel J. E. potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Knapp Mamert knihkupec 

Komárek Josef A. obchod, peněžnictví 

Kriesche Vavřinec velkoobchod, potravinářský průmysl (lihovarnictví) 

Lanna Vojtěch ml. doprava, stavební průmysl 

Macháček Josef velkoobchod (papírnictví) 

Mikuláš Josef polygrafický průmysl 

Mourek Theodor knihkupec 

Možný František majitel hostince 

Neff Josef obchod 

Nekvasil Václav stavební průmysl 

Pštross František kožedělný průmysl 

Reitler Julius potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Řezníček A. M. strojírenský průmysl 

Rott Julius velkoobchod, velkostatkář 

Skrejšovský J. S. polygrafický průmysl 

Srnec Josef doprava (zasilatel) 

Svoboda František obchod 

Šáry J. M. potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Topinka Jan strojírenský průmysl, peněžnictví 

Turk Hugo (Stična) obchod 

Tusar P. velkoobchod 

Urban Josef obchod 

Urbánek Ferdinand potravinářský průmysl (cukrovarnictví), peněžnictví; velkoobchod 

Vanka Fr. potravinářský průmysl (pivovarnictví) 

Vávra Vincenc majitel hostince 

Vielwerth Josef továrník, manažer (hutnický průmysl) 

Zelenka Jan obchod 

Právnické osoby 

Správa pivovaru hr. Thuna, Podmokly 

Oul Nový Jáchymov; Oul Praha 

ředitelstvo cukrovaru Úžice; ředitelstvo cukrovaru Peruc 

Správa mlýnská Děčín 

Záložna Jičín; Záložna občanská Pardubice 

 
Prameny: Výroční zpráva a účetní uzávěrky „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za 
pětadvacátý správní rok 1893, Praha 1894, s. 2-3.; „Bohumil Bondy“, Národní politika 75/25, 16. 3. 
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1907, s. 4.; „+Čeněk Bubeníček“, Národní politika 34/6, 3. 2. 1888, s. 2.; „Úmrtí“, Národní listy 
120/42, 2. 5. 1902, 3.; „Vavřinec Kriesche“, České noviny 250/3, 20. 10. 1881, s. 2.; Světozor 15/4, 8. 
4. 1870, s. 44.; „Pohřeb Jana Topinky“ Národní listy 56/5, 5. 1. 1916, s. 3.; „Václav Nekvasil +“, 
Národní politika 68/24, 10. 3. 1906, s. 4.; Národní listy 82/15, 24. 3. 1875, s. 4.; Posel z Prahy 334, 29. 
12. 1876, s. 4.; „Ferdinand Urbánek, vynikající průmyslník český, někdejší předseda sboru pro zřízení 
Národního divadla“, Národní listy 296/27, 28. 10. 1887, s. 2.; Národní listy 308/23, 28. 12. 1883, s. 4.; 
Milan MYŠKA, Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska, svazek I-II, Ostrava 2003, 
2009, passim. 
 
Příloha IV: Aktéři zakládání banky: sítě. 
 Jméno aktéra Účast na projektech a v grémiích  Jméno aktéra Účast na projektech a v 

grémiích 

1 Vavřinec Kriesche Obchodní akademie; Pražská 
spořitelna; Živnobanka; OŽK; Merkur; 
pojišťovna Praha 

14 Josef Frič Pražská spořitelna 

2 Alois Oliva Obchodní akademie; Pražská 
spořitelna; Živnobanka; OŽK; Merkur 

15 Jan Topinka Obchodní akademie 

3 J. K. Skrejšovský Obchodní akademie; Živnobanka; 
pojišťovna Praha 

16 Karel Židlický Obchodní akademie 

4 Karel Sladkovský Obchodní akademie; Pražská spořitelna 
(pouze přípravný výbor); pojišťovna 
Praha 

17 J. M. Šáry Obchodní akademie 

5 Josef Srnec Obchodní akademie; Živnobanka 18 Josef Čermák Obchodní akademie 

6 František Pštross Obchodní akademie, OŽK 19 E. J. Kittel Obchodní akademie 

7 Ferdinand Urbánek Kralobanka; Živnobanka 20 Josef Neff Obchodní akademie 

8 Čeněk Bubeníček Obchodní akademie; pojišťovna Praha 21 Václav Nekvasil Obchodní akademie 

9 Julius Grégr Obchodní akademie; pojišťovna Praha 22 Josef Macháček OŽK 

10 František Palacký Obchodní akademie; pojišťovna Praha 23 Čeněk Daněk pojišťovna Praha 

11 Josef A. Komárek Kralobanka 24 K. P. Kheil pojišťovna Praha 

12 Antonín Čerych Kralobanka 25 Frant. Možný pojišťovna Praha 

13 Bohumil Bondy Pražská spořitelna 26 J. R. Vilímek pojišťovna Praha 

 
Prameny: Výroční zpráva a účetní uzávěrky „Slavie“ vzájemně pojišťovací banky v Praze za 
pětadvacátý správní rok 1893, Praha 1894, s. 2-3.; Jiří FIALA, Vzestup a pád Kralobanky (1868-1923). 
Neuspěšný projekt starosty Hradce Králové Františka Ulricha (?), Praha 2010, s. 22-23.; „Správní rada 
spolku Merkur“, Průmyslník, 1. července 1870, s. 159.; Nová budova městské spořitelny pražské, 
Praha, s. 1.; Josef GRUBER, Obchodní a živnostenská komora v Praze v prvním půlstoletí svého trvání 
1850-1900, Praha 1901, s. 443-468.; Provolání ke zřízení obchodní akademie Českoslovanské, 
Opavský týdenník 16, 20. 4. 1872, s. 130-131.; „První česká pojišťovna vzájemná Praha“, Národní listy 
9/331, 30. 11. 1869, s. 4 
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Příloha V:  
Požární pojištění 1870-1885. Hlavní ukazatelé (v přepočtu na K). 

Rok Přijaté 
pojistné 

Pojistné plnění Zisk Technické  
rezervy 

Pojistné plnění  
(v % pojistného) 

1870 170 726 29 120 15 786 101 752 17,06 

1871 465 928 263 846 16 652 253 172 56,63 

1872 721 838 448 696 29 776 389 994 62,16 

1873 957 908 460 984 60 046 500 348 48,12 

1874 1 268 472 660 048 22 220 695 408 52,03 

1875 1 240 644 754 118 44 132 646 082 60,78 

1876 1 356 602 785 006 85 918 678 392 57,87 

1877 1 490 340 987 056 33 988 681 372 66,23 

1878 1 431 762 1 101 476 37 394 694 450 76,93 

1879 1 527 762 864 498 84 420 683 070 56,59 

1880 1 694 560 1 076 900 2 690 716 320 63,55 

1881 1 655 494 1 254 644 -83 110 633 210 75,79 

1882 1 720 004 1 181 562 6 194 684 172 68,70 

1883 1 635 314 937 890 63 368 714 854 57,35 

1884 1 657 962 881 288 75 476 810 924 53,15 

1885 1 671 030 1 157 856 -110 362 700 562 69,29 

Prameny: Výroční zpráva banky Slavie za rok 1893, passim. 
 
Příloha VI:  Požární pojištění 1886-1918. Hlavní ukazatelé (v přepočtu na K). 

Rok 
Počet 
pojistek 

Pojištěný 
kapitál  

Přijaté 
brutto 
pojistné  

Pojistné 
plnění 

Zajistné 
Zajistné (v 
% 
pojistného) 

Náhrady 
od 
zajišťoven 

Zisk 
Technické 
rezervy 

1886 138639 298 254 448  1 539 264  964 928  - - - 20 374  554 134  

1887 155561 330 136 816  1 801 422  991 108  427 110  23,71 275764 4 096  594 626  

1888 160272 318 774 868  1 800 620  958 600  394 348  21,90 181644 29 422  633 328  

1889 186464 357 935 528  1 883 530  927 320  386 666  20,53 185690 115 128  922 582  

1890 193353 387 586 494  2 017 062  1 124 660  390 410  19,36 315674 114 542  1 072 746  

1891 206278 400 473 262  2 073 704  1 355 732  397 300  19,16 501132 234 150  1 307 418  

1892 212525 432 939 526  2 198 648  1 145 476  448 012  20,38 283962 268 148  1 618 980  

1893 224993 462 859 726  2 243 518  1 174 540  474 446  21,15 257406 262 646  1 916 326  

1894 225993 497 352 612  2 360 494  1 104 896  530 866  22,49 369530 360 942  2 070 526  

1895 - 506 273 622  2 364 740  1 817 404  551 612  23,33 747788 139 972  2 213 412  

1896 - 555 811 476  2 362 542  2 102 098  588 334  24,90 1211360 284 628  2 483 424  

1897 - 579 589 298  2 460 136  1 309 191 614 834  24,99 397448 234 736  2 761 472  

1898 - 646 515 632  2 633 802  1 677 914 679 332  25,79 496050 96 906  2 950 988  

1899 - 674 546 070  2 749 768  1 695 197 722 872  26,29 518934 83 038  3 080 184  

1900 - 695 868 710  2 807 638  1 760 901  777 568  27,69 603287 147 600  3 265 000  

1901 - 734 442 257  2 895 544  2 287 611  814 152  28,12 1047736 55 799  3 426 163  

1902 - 789 429 133  3 031 951  1 917 244  888 853  29,32 790322 241 839  3 851 310  

1903 - 827 036 868  3 152 145  2 202 766  922 050  29,25 835574 1 540  3 999 506  

1904 - 896 434 513  3 393 927  2 437 953  1 022 240  30,12 942339 -61 223  4 062 954  

1905 - 917 279 677  3 390 885  2 285 851  1 237 077  36,48 898938 50 924  4 259 098  

1906 - 996 284 051  3 540 450  2 143 006  1 320 078  37,29 914071 202 300  4 458 936  

1907 - 1 018 331 487  3 646 159  2 579 066  1 354 355  37,14 1099788 -12 930  4 490 004  

1908 - 1 040 874 621  3 820 925  2 908 300  1 520 069  39,78 1455831 -44 183  4 470 755  

1909 - 1 126 355 374  4 046 102  2 423 051  1 637 577  40,47 1226951 147 762  4 726 912  

1910 - 1 198 083 420  4 275 711  2 606 801  1 756 281  41,08 1335537 290 221  4 987 281  

1911 - 1 291 999 760  4 618 500  4 438 392  1 419 413  30,73 2097930 -152 250  5 357 657  

1912 - 1 411 152 102  4 924 250  1 593 302  1 593 302  32,36 1344170 380 095  5 760 270  

1913 - 1 516 287 330  5 079 753  4 012 866  1 529 135  30,10 1858889 115 148  5 919 427  

1914 - 1 550 379 660  4 987 350  3 149 327  1 636 146  32,81 1388373 146 835  6 298 241  

1915 - 1 604 229 678  5 238 162  3 013 575  1 797 570  34,32 1828187 353 776  7 443 959  

1916 - 1 706 245 727  5 435 820  1 596 934  1 739 664  32,00 783431 1 088 036  8 576 112  

1917 - 1 780 523 972  6 004 452  2 128 784  2 819 118  46,95 1047686 1 017 597  9 956 812  

1918 - - 6 812 898  1 847 722  2 765 240  40,59 981062 1 022 032  - 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918, PAČP, fond Slavia, SRR 1890-1918.
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Příloha VII:  
Požární pojištění: přijaté netto pojistné 1887-1918 dle jednotlivých zastupitelství (ve statisících K). 
Rok Praha Brno Vídeň Lvov Lublaň Záhřeb Plzeň Budějovice Boleslav Chrudim Louny 

1887 1,38 3,46 0,13 0,92 2,42 0,54 1,42 1,88 2,72 1,80 1,30 

1888 1,40 3,35 0,12 1,05 2,57 0,59 1,46 1,95 2,54 1,76 1,21 

1889 1,39 3,36 0,12 1,17 2,73 0,87 1,54 2,04 2,62 1,76 1,25 

1890 1,55 3,50 0,12 1,30 2,98 0,97 1,64 2,24 2,76 1,83 1,28 

1891 1,67 3,43 0,12 1,40 3,04 1,25 1,67 2,26 2,74 1,83 1,31 

1892 1,81 3,53 0,13 1,56 3,24 1,31 1,82 2,54 2,78 1,94 1,32 

1893 1,84 3,51 0,15 1,53 3,61 1,40 1,86 2,54 2,78 1,99 1,25 

1894 2,03 3,64 0,13 1,93 3,64 1,62 1,86 2,59 2,83 2,01 1,30 

1895 11,03 3,65 0,14 1,77 3,80 1,40 1,86     

1896 12,03 3,15 0,12 1,59 3,36 1,15      

1897 12,66 3,20 0,13 1,70 3,51 1,14      

1898 13,65 3,34 0,12 1,94 3,72 1,16      

1899 13,83 3,41 0,11 2,23 3,74 1,27      

1900 13,67 3,34 0,11 2,98 3,91 1,12      

1901 14,34 3,36 0,11 3,14 4,05 0,98      

1902 15,23 3,54 0,12 3,24 4,16 0,98      

1903 15,58 3,57 0,11 3,50 4,48 1,04      

1904 16,72 3,75 0,11 4,15 4,61 1,13      

1905 16,70 3,81 0,10 4,71 4,73 0,97      

1906 17,94 4,03 0,11 4,47 4,97 0,94      

1907 19,19 4,12 0,12 4,36 4,70 0,97      

1908 20,10 4,43 0,12 4,34 5,01 1,12      

1909 21,82 4,74 0,11 4,65 4,93 0,97      

1910 23,25 5,06 0,13 4,91 5,01 0,99  Krakov Sarajevo   

1911 25,08 5,36 0,14 5,79 5,19 0,99   0,01   

1912 27,27 5,64 0,16 6,31 5,14 0,91   0,04   

1913 28,08 5,74 0,17 6,54 5,41 0,96   0,03   

1914 29,50 5,79 0,16 2,04 5,20 0,85  2,78 0,04   

1915 30,67 6,11 0,15 4,62 4,98 0,75  1,53 0,04   

1916 33,04 6,31 0,17 2,24 5,31 0,78  1,69 0,02   

1917 37,63 7,29 0,22 2,02 5,58 0,93  2,32 0,03   

1918 42,32 8,29 0,33 1,94 4,88 0,95  2,54 0,03   

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918, PAČP, fond Slavia, SRR 1890-1918. 
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Příloha VIII:  
Požární pojištění: pojistné plnění podle jednotlivých generálních zastupitelství (v přepočtu na K). 

Rok Praha Brno Vídeň Lvov Lublaň Záhřeb 

1887 637 348 177 808 6 960 57 500 86 878 30 240 

1888 556 486 176 612 5 616 73 059 131 430 16 603 

1889 605 004 124 924 7 250 65 520 92 219 32 642 

1890 709 400 161 000 6 169 72 800 149 000 29 100 

1891 985 805 233 823 2 639 102 242 107 859 56 525 

1892 705 154 204 034 1 761 108 482 165 240 66 928 

1893 701 772 210 424 11 166 104 484 223 495 63 826 

1894 668 620 132 496 5 812 87 719 246 246 77 387 

1895 1 265 941 195 603 4 219 184 877 168 872 159 124 

1896 1 621 644 121 275 959 139 825 152 846 64 458 

1897 771 120 161 056 704 76 364 213 057 86 731 

1898 995 358 208 716 8 669 148 837 214 904 81 142 

1899 993 962 218 922 704 152 688 256 377 72 428 

1900 966 332 205 710 719 317 310 217 396 53 458 

1901 1 147 917 277 670 54 593 441 264 295 245 62 818 

1902 1 159 764 213 001 2 120 231 239 252 346 58 820 

1903 1 089 197 172 609 2 700 367 360 519 770 50 835 

1904 1 349 972 235 837 4 524 415 374 377 928 72 478 

1905 1 143 950 168 897 3 097 441 515 463 871 46 531 

1906 1 147 439 344 323 14 618 261 808 332 443 42 648 

1907 1 447 885 264 421 20 281 317 190 489 881 49 422 

1908 1 403 382 789 426 1 034 212 486 442 684 57 848 

1909 1 458 230 292 695 2 722 250 682 365 214 54 078 

1910 1 678 882 252 949 6 800 323 667 301 903 42 451 

1911 2 240 647 394 174 21 339 494 350 537 684 46 094 

1912 2 011 435 284 650 5 761 351 467 409 864 66 303 

1913 2 599 646 377 519 7 707 561 786 401 638 64 435 

1914 2 017 210 366 043 1 837 0 286 052 31 093 

1915 2 169 902 431 671 2 995 0 200 146 28 448 

1916 958 160 179 393 1 466 100 979 228 118 15 701 

1917 1 120 245 577 149 14 695 1 052 420 154 120 30 355 

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918, PAČP, fond Slavia, SRR 1890-1918.  
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Příloha IX:  
Požární pojištění: pojistné plnění mezi lety 1887-1917 v jednotlivých regionech (v procentech 
přijatého netto pojistného). 

Rok Praha Brno Vídeň Lvov Lublaň Záhřeb Plzeň Budějovice Boleslav Chrudim Louny 

1887 47,68 50,79 51,96 54,25 35,90 57,99 111,21 48,86 50,01 45,85 63,55 

1888 42,40 52,22 45,77 74,79 51,17 26,67 88,94 43,16 48,88 51,17 58,25 

1889 54,23 37,51 60,05 59,00 33,78 38,23 64,28 74,05 48,99 45,35 56,19 

1890 44,00 46,00 51,00 60,00 50,00 30,00 133,00 54,00 51,00 56,00 46,00 

1891 179,10 68,17 22,06 71,03 35,48 45,22 39,45 75,74 99,49 58,96 52,79 

1892 40,30 57,80 13,57 69,54 51,00 51,09 64,14 63,50 71,28 55,00 37,37 

1893 57,33 59,95 76,30 68,29 61,91 45,59 63,88 77,90 42,66 60,28 32,84 

1894 54,83 36,40 43,50 45,45 67,65 47,77 40,77 47,96 78,46 45,92 33,02 

1895 103,39 53,59 29,43 104,45 44,44 113,66 67,50 

 

1896 134,80 38,50 8,32 87,94 45,49 56,05 

 

1897 60,91 50,33 5,29 44,92 60,70 76,08 

1898 72,92 62,49 74,11 76,72 57,77 69,95 

1899 71,87 64,20 6,16 68,47 68,55 57,03 

1900 70,69 61,59 6,66 106,48 55,60 47,73 

1901 80,05 82,64 489,84 140,53 72,90 64,10 

1902 76,15 60,17 17,51 71,37 60,66 60,02 

1903 69,91 48,35 24,26 104,96 116,02 48,88 

1904 80,74 62,89 39,64 100,09 81,98 64,14 

1905 68,50 44,33 29,83 93,74 98,07 47,97 

1906 64,35 85,44 133,50 58,57 66,89 45,37 

1907 75,45 64,18 164,10 72,75 104,23 50,95 

1908 69,82 178,20 8,78 48,96 88,36 51,65 

1909 66,83 61,75 24,00 53,91 74,08 55,75 

1910 72,21 49,99 50,85 65,92 60,26 42,88 

1911 89,34 73,54 151,15 85,38 103,60 46,56 Krakov Sarajevo 

 

1912 73,76 50,47 37,00 55,70 79,74 72,86  46,52 

1913 92,58 65,77 45,84 85,90 74,24 67,12  11,01 

1914 68,38 63,22 11,84 0,00 55,01 36,58  9,55 

1915 70,75 70,65 19,40 0,00 40,19 37,93 77,45 4,55 

1916 29,00 28,43 8,51 45,08 42,96 20,13 67,06 23,21 

1917 29,77 79,17 67,99 521,00 27,62 32,64 50,96 51,78 
Průměr 
1887-
1917 

69,05 58,76 56,11 86,18 61,48 49,89 
     

Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918, PAČP, fond Slavia, SRR 1890-1918. 
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Příloha X:  
Požární pojištění: pojistné plnění podle jednotlivých generálních zastupitelství (v přepočtu na K). 

 
Prameny:  Archiv ČP, fond Slavia, zápisy SRR, 1886-1918. 
 
 
Příloha XI: Životní pojištění 1869-1885 (v přepočtu na K). 

Rok 
Pojistná 
částka 

Přijaté 
pojistné 

Pojistné 
plnění 

Zisk 
Technické 

rezervy 
(bez tontin) 

Technické 
rezervy 
 (včetně 
tontin) 

Počet pojistek 

1869 6 750 000 72 776 200 97 326 - 131 032 5 895 

1870 14 425 000 170 464 10 600 102 692 - 338 822 15 124 

1871 22 739 000 269 032 9 740 111 814 583 304 918 000 27 095 

1872 29 112 000 326 964 27 248 64 144 771 360 1 632 000 31 539 

1873 31 086 000 369 196 50 200 35 800 961 310 2 395 000 33 416 

1874 32 293 000 387 644 94 382 30 638 1 092 192 3 222 000 33 345 

1875 32 840 000 373 700 95 642 25 548 1 254 938 4 145 000 32 997 

1876 33 242 000 350 900 85 502 7 638 1 393 114 5 902 000 33 452 

1877 34 142 000 447 420 138 562 5 708 1 594 046 6 638 000 34 836 

1878 34 911 000 322 412 187 480 20 594 1 564 724 7 623 000 35 188 

1879 35 103 000 317 368 199 752 26 300 1 696 044 8 597 000 36 488 

1880 38 949 000 416 264 173 910 65 356 1 875 158 9 550 000 39 699 

1881 41 746 000 423 002 180 978 680 2 075 392 10 509 000 41 472 

1882 44 282 000 497 986 268 198 6 050 2 254 844 11 820 000 42 931 

1883 46 455 000 597 136 287 122 35 770 2 504 308 12 175 000 44 459 

1884 46 414 000 687 152 301 536 17 518 2 801 612 12 317 000 43 721 

1885 46 024 000 748 850 268 536 98 444 3 207 362 12 487 000 41 960 

Prameny: Výroční zpráva za rok 1893, passim.  
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Příloha XII: Životní pojištění: základní ukazatele 1886-1918 (v přepočtu na K). 

Rok 

Počet 
 pojistek 

Pojistná  
částka  

(v milionech) 

Přijaté  
pojistné  

 

Pojistné  
plnění 

Zisk 
Počet 

Pojistek 

Nově  
předepsané 

 pojistky 

Technické 
 rezervy 

Bez tontin Včetně tontin 

1886 15 705 22,62 806 574 302 880 20 256 40 497 2919 12 487 000 

1887 16 551 24,27 856 242 321 848 6 458 39 028 2744 12 108 000 

1888 17 413 26,51 933 628 368 442 72 716 37 019 3023 12 439 000 

1889 18 419 29,49 1 035 410 451 768 82 862 34 133 2917 11 044 000 

1890 19 180 32,27 1 155 380 484 928 44 152 31 133 2598 9 982 000 

1891 20 035 36,01 1 302 900 494 166 45 156 28 608 2644 9 546 000 

1892 21 156 39,37 1 422 614 459 792 87 720 27 187 3085 9 280 000 

1893 22 369 43,83 1 600 940 487 512 152 674 26 743 3567 9 499 000 

1894 23 451 47,53 1 784 528 695 668 16 494 26 903 3236 10 010 000 

1895 24 642 51,34 1 906 920 623 514 41 692 27 266 3389 10 744 000 

1896 25 592 54,44 2 022 126 638 898 83 962 27 601 3549 11 801 000 

1897 26 599 58,71 2 193 172 665 968 174 686 28 182 3538 12 990 000 

1898 27 699 62,44 2 304 708 731 354 131 260 28 886 3407 14 285 000 

1899 29 282 67,87 2 506 882 931 408 88 478 30 153 4015 15 397 000 

1900 32 071 76,23 2 779 468 1 026 955 31 234 32 679 4966 16 745 000 

1901 34 896 84,65 3 043 270 1 197 370 120 263 

 

5407 18 511 000 

1902 37 410 92,24 3 398 944 1 299 034 177 766 5807 20 671 000 

1903 40 803 102,22 3 875 785 1 493 388 154 322 6482 22 691 000 

1904 43 915 111,76 4 167 247 1 469 700 258 199 6494 25 183 000 

1905 47 123 121,93 4 610 957 1 741 548 294 099 6992 27 636 000 

1906 49 713 133,04 5 026 141 2 311 939 130 218 6345 30 469 000 

1907 52 900 146,29 5 629 122 2 141 617 247 987 6763 33 591 000 

1908 56 625 161,35 6 195 046 2 448 097 120 716 7455 36 688 000 

1909 60 153 175,99 6 193 746 3 094 632 326 893 7665 40 486 000 

1910 61 260 188,71 6 775 046 2 999 110 325 407 7829 44 895 000 

1911 64 673 202,26 7 333 946 3 244 539 166 333 8023 49 211 000 

1912 67 835 215,09 7 877 263 3 304 996 490 095 7993 53 519 005 

1913 70 271 226,40 8 343 586 3 782 786 422 843 7805 58 142 000 

1914 69 640 226,70 8 732 835 3 570 380 404 615 4667 63 839 000 

1915 66 845 217,79 8 965 971 4 394 560 471 687 592 69 812 000 

1916 62 943 206,09 8 507 156 4 861 149 687 682 693 76 617 000 

1917 62 046 211,57 8 052 447 3 482 462 1 123 145 1923 84 723 000 

1918 63 589 241,80 14 252 066 4 074 527 3 208 3122 - 

 
Prameny: Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. Protokoly správní rady a ředitelství 1886-1918.  
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Příloha XIII: Krupobitní pojištění 1871-1885 (v přepočtu na K). 
Rok Přijaté pojistné Pojistné plnění Zisk/Ztráta* Technické rezervy 

1871 202 000 159 000 11 362 10 878 

1872 485 000 270 000 63 014 24 136 

1873 513 000 421 000 9 240 53 630 

1874 462 000 416 000 -19 948 33 718 

1875 319 000 341 000 -25 640 16 858 

1876 140 000 38 000 60 168 44 080 

1877 219 000 103 000 66 558 100 258 

1878 155 000 40 000 77 042 134 464 

1879 144 000 180 000 -44 642 91 222 

1880 190 000 482 000 -175 576 10 878 

1881 334 000 297 000 17 308 24 136 

1882 372 000 322 000 41 672 53 630 

1883 338 000 328 000 -3 514 33 718 

1884 321 000 228 000 23 374 16 858 

1885 221 000 151 000 23 514 44 080 

* Ztráta v roce 1875, byla vyšší, v dostupných pramenech je udaná již po přičtení vypsaných 
doplatků.  
Prameny:  Výroční zpráva a účetní uzávěrky Slavie vzájemně pojišťovací banky v Praze za 
pětadvacátý správní rok 1893, Praha 1894, s. 13. 
 
 
Příloha XIV: Krupobitní pojištění 1886-1918 (v přepočtu na K). 

Rok 
Počet 

pojistek 
Pojistná částka 

Přijaté netto 
pojistné 

Vyplacené 
škody 

Zajistné 
Náhrady od 
zajišťoven 

Zisk/ztráta 
Technické 

rezervy 

1886 11 104 12 904 000 270 000 328 000 4 000 11 574 -12 000 0 

1887 9 412 11 076 000 239 000 66 000 36 000 9 710 58 000 0 

1888 5 728 6 990 000 131 000 119 000 20 000 12 480 8 000 8684 

1889 10 951 12 866 000 238 000 281 000 28 000 25 560 -52 000 0 

1890 15 200 22 114 000 397 000 438 000 94 000 90 130 -20 000 0 

1891 6 511 8 718 000 206 000 161 000 4 000 1 248 22 000 0 

1892 5 856 8 512 000 192 000 81 000 2 000 784 88 000 64 216 

1893 4 213 7 116 000 143 000 63 000 0 0 62 000 122 676 

1894 8 615 12 260 000 220 000 100 000 0 0 108 000 219 608 

1895 4 564 7 530 000 139 000 140 000 0 0 -18 000 221 088 

1896 7 257 10 442 000 175 000 197 000 74 000 93 618 10 000 235 356 

1897 9 052 12 448 000 192 000 228 000 80 000 92 010 4 000 239 358 

1898 15 431 22 260 000 340 000 340 000 164 000 167 102 42 000 281 836 

1899 12 731 18 110 000 300 000 200 000 148 000 96 524 64 000 343 036 

1900 7 163 11 108 000 201 000 301 000 101 000 148 902 -43 000 307 886 

1901 13 288 18 227 000 318 000 389 000 157 000 188 139 -22 000 297 116 

1902 10 654 15 563 000 288 000 385 000 146 000 187 976 -49 000 266 792 

1903 10 688 15 333 000 278 000 527 000 139 000 264 911 -126 000 150 626 

1904 13 683 17 469 000 440 000 414 000 226 000 221 638 12 000 165 740 

1905 11 111 14 529 000 378 000 291 000 230 000 174 269 18 000 186 105 

1906 11 539 15 246 000 406 000 259 000 235 000 156 578 53 000 235 880 

1907 8 891 13 740 000 366 000 577 000 229 000 354 921 -97 000 144 976 

1908 14 981 21 058 000 614 000 943 000 375 000 574 701 -128 000 14 756 

1909 10 033 17 280 000 628 000 163 000 399 000 105 319 138 000 134 856 

1910 11 426 18 904 000 632 000 350 000 450 000 218 044 84 000 202 401 

1911 8 103 14 109 000 472 000 103 000 284 000 58 213 134 000 310 611 

1912 - 15 392 000 502 000 209 000 312 000 135 776 121 000 408 756 

1913 - 15 756 000 478 000 227 000 289 000 133 838 104 000 489 832 

1914 - 14 503 000 418 000 293 000 272 000 180 961 72 000 548 405 

1915 - 19 621 000 611 000 421 000 390 000 270 977 90 000 621 539 

1916 - 17 928 000 577 000 624 000 371 000 400 116 3 000 623 740 

1917 - 17 170 000 567 000 266 000 377 000 178 067 114 000 714 249 

1918 -  916 000 445  000 626567 313 415 59 000 710 405 

Prameny: V. PEČA, Banka Slavie, s. 179-180. Výroční zprávy banky Slavie 1886-1918. Protokoly 
správní rady a ředitelství 1886-1918.   
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Příloha XV: Struktura správní rady a ředitelství pojišťovny Slavia 1869-1918. 
Jméno aktéra Členství ve správní radě Členství v ředitelství Další funkce ve Slavii 

J. M. Šáry únor 1869-72  Předseda: do 1872 

Karel Židlický únor 1869-78  Místopředseda: červen 1869 do 1878 

F. L. Chleborad  nebyl členem SR únor 1869 - 18. 3. 1872  

Teodor Richter nebyl členem SR únor - červen 1869  

Josef Frič červen 1869-73 červen 1869-16. 10. 1872  

Bohumil Kouba únor 1869 - prosinec 1869   

Martin Pokorný únor 1869 - prosinec 1869   

Adolf Dub únor 1869-73 únor-červen 1869  

Alois Oliva červen 1869-73   

Vincenc Vávra ml. únor 1869 - červenec 1873   

Emanuel Kittel únor 1869; 1874-75   

Rudolf Novák červen 1869-1880 16. 10. 1872-1874  

Antonín Čížek 
únor 1869 - červen 1869;  
1872-74 

18. 3. 1872-1874 Místopředseda: duben 1868 - červen 1869 

Goppold z Lobsdorfu únor 1869 - prosinec 1869   

J. Staňkovský červenec 1869 - prosinec 1871   

K. baron Villani prosinec 1871- pol. 1872   

J. Tuček prosinec 1869-1872   

Jan Palacký prosinec 1869-1872   

Adolf Nocar 1870-73 červen 1869-16. 10. 1872  

Josef Skrejšovský prosinec 1869-1872   

Jan hrabě z Harrachu 1872-1908  Předseda: 1872-1908 

Josef Milde 1872-1900 16. 10. 1872-1900  

Theodor Novotný 1872   

P. V. Bradáč 1872 - březen 1874   

F. V. Jeřábek 1872-74   

Antonín Čerych 1873-74   

Antonín Cífka 1873-85   

Theodor Mourek 1873-78   

Václav Nekvasil 1873-76   

Julius Reitler březen 1874 -květen 1874   

K. P. Kheil 1874 - květen 1908 1874 – 4. 5. 1908 Místopředseda: 1893-1908 

Jan Jeřábek 1874-93 1874-1893 Místopředseda: 1878-1893 

Karel Frič 1874-80   

Antonín Pitlík 1875-76   

Arnošt Güttling 1875 - září 1877   

J. V. Novák 1876-1908 1900-08  

Václav Beneš 1876-91   

Rudolf Wunš 1878 - duben 1906   

Jindřich Záhoř 1878-1908 1907-08  

Václav Sviták 1878-79   

Prokop Sedlák 1879-1909  Předseda: 1908-09 

Bohumír Staněk 1880 - listopad 1903   

František Zelinger 1880-85   

Josef Blecha 1885-1900   

Josef Herold 1885 - březen 1908 1893-1908  

František Hněvkovský 1891-1909   

Bohumil Holeček 1893-1927  Místopředseda: 1909 a dále 

Quido Bělský 1900 - srpen 1909 1908-20. 8. 1909 Místopředseda 1908; Předseda 1909 

J. V. Vondráček 1900-1910   

František Mareš listopad 1903- listopad 1906   

Ladislav Klumpar 1906-24 1908-1920  

Václav Štech 1906-   

Rudolf Pulkrábek 1908- 1916 a dále (4. ředitel)  

Stanislav Kubr květen-říjen 1908 květen-říjen 1908  

Josef Hucl 1908- říjen 1908 a dále 
Místopředseda 1908-1909; Předseda 1909 
a dále 

Václav Choc 1908- prosinec 1916   

František Mašek 1908-18   

Josef Truhlář 1908-09   

Josef Daneš 1908- srpen 1909 a dále  

Jan Malkus 1909-   

František Malý 1909-   

Josef Sochor  1909-   

Václav Karbus 1910-   
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František Mařík prosinec 1916-18   

Václav Houser 1918-   

Václav Klofáč 1918-   

Prameny:  Václav PEČA, Banka, passim.; Výroční zprávy Slavie 1869-1918.; Protokoly valných 
hromad 1868-1918.  
 
Příloha XVI: Profese členů správní rady 1868-1885. 
Jméno Profese Jméno Profese 

J. M. Šáry podnikatel – pivovarnictví P. V. Bradáč kanovník metropolitního chrámu sv. Víta 

Karel Židlický Velkostatkář F. V. Jeřábek gymnasiální profesor, spisovatel 

F. L. Chleborad (ředitel) ředitel Slavie, politik, velkostatkář, 
advokát 

Antonín Čerych podnikatel – cukrovarnictví, pozd. stavitel 

Josef Frič advokát, politik Antonín Cífka podnikatel - hoteliér 

Bohumil Kouba sládek (Rusko) Theodor Mourek Podnikatel - nakladatel 

Martin Pokorný gymnasiální profesor Václav Nekvasil podnikatel -  stavitel 

Adolf Dub Lékař Julius Reitler podnikatel - pivovarnictví 

Alois Oliva Velkoobchodník K. P. Kheil majitel obchodní školy 

Vincenc Vávra ml. velkostatkář, majitel mlýna, 
starosta (Vinohrady) 

Jan Jeřábek advokát, politik 

Emanuel Kittel podnikatel – pivovarnictví Karel Frič obchodník 

Rudolf Novák civilní inženýr Antonín Pitlík podnikatel - stavitel 

Goppold z Lobsdorfu majitel domu Arnošt Güttling podnikatel - továrník 

Josef Staňkovský soukromník, spisovatel J. V. Novák podnikatel - strojírenství 

Josef Tuček Obchodník Václav Beneš podnikatel - hoteliér 

Jan Palacký velkostatkář, universitní profesor Václav Sviták podnikatel - strojírenství  

Adolf Nocar majitel obchodní školy Rudolf Wunš úředník samosprávy 

Josef Skrejšovský politik, podnikatel, velkostatkář Jindřich Záhoř pražský městský fyzikus 

Jan hrabě z Harrachu velkostatkář, politik Prokop Sedlák velkoobchodník, manažer 

Antonín Čížek advokát, politik Bohumír Staněk Podnikatel - pivovarnictví 

Josef Milde advokát, politik, vydavatel novin 
„Politik“ František Zelinger podnikatel – strojírenství, majitel domu 

T. Novotný ředitel smíchovské záložny (?) 

 
Prameny: Národní Album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i 
zasloužilých. Praha 1899, passim.; Ottův slovník naučný; Václav PEČA, Banka, passim.; Výroční 
zprávy Slavie 1869-1918.; Protokoly valných hromad 1868-1918.; Národní listy 1868-1918; 
Národní politika 1868-1918. 
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Příloha XVII: Členové managementu 1886-1918. 

Jméno 
život 

Profese 
Polit. 

Strana 
# 

Členství ve správní 
radě banky/ zajišťovny narozen Zemřel 

Jan hr. Harrach 1828 1909 velkostatkář S Česká obchodní 

Václav Beneš - 1896 hoteliér, majitel realit S  

JUDr. Jan Jeřábek 1831 1894 politik, velkostatkář (po 1889) S  

Josef Blecha 1841 1900 podnikatel - stavitel ? Kolínská úvěrní 

JUDr. Josef Herold 1850 1908 politik, advokát M Zemská 

František Hněvkovský 1844 1916 podnikatel - stavitel M  

Karel Petr Kheil 1843 1908 
majitel obchodní akademie, docent 
účetnictví na ČVUT 

S Kolínská úvěrní 

JUDr. Josef Milde 1839 1900 politik, advokát, vydavatel „Politik“ S První česká zajišťov. 

J. V. Novák 1842 1918 podnikatel - strojírenství S  

Prokop Sedlák 1838 1920 
velkoobchodník, manažer 

S 
Živnostenská; První 

česká zajišťov. 

Bohumír Staněk 1841 1903 podnikatel - pivovarnictví S  

Rudolf Wunš 1839 1907 úředník samosprávy ?  

MUDr. Jindřich Záhoř 1845 1927 městský fyzikus (Praha) M  

Bohumil Holeček 1853 1927 podnikatel - stavitel M  

Quido Bělský 1855 1909 podnikatel - stavitel M Česká průmyslová 

J. V. Vondráček 1849 1912 velkoobchodník (lahůdky) ? Kolínská úvěrní 

František Mareš - 1906 
velkostatkář (Suchomasty) a podnikatel - 
pivovarnictví 

?  

JUDr. Ladislav Klumpar 1863 1930 politik, advokát M  

Václav Štech 1859 1947 spisovatel, manažer divadla M  

JUDr. Rudolf Pulkrábek 1864 1936 podnikatel – prům. stavebních hmot M Hypoteční 

Stanislav Kubr 1862 1908 statkář, agrární politik A  

Josef Hucl 1871 1948 statkář (Koterov), majitel mlýna A  

Václav Choc 1860 1942 politik, žurnalista NS  

František Mašek - - statkář (Ostrov), agrární politik A  

Dr. Josef Truhlář - - majitel domů (Žižkov) M  

Josef Daneš 1872 1928 
nájemce velkostatku (Předboř), agrární 
politik 

A  

Jan Malkus 1874 po 1924 rolník (Paseky),  agrární politik A Agrární 

František Malý - - rada OV Libochovice M  

Josef Sochor - po 1927 
rolník a hostinský (Štěnec), agrární 
politik 

A  

Václav Karbus 1862 1932 ředitel nemocenské pokladny (Praha) M  

František Mařík 1858 - podnikatel – stavitel (Benešov) (NS?)  

JUDr. Václav Houser 1871 1958 
ředitel okr. nemocenské pokladny 
(Praha) 

SD  

František Vlach 1849 po 1918 ředitel „Slavie“ M  

 

# S = staročeská, M= mladočeská, NS – národní socialisté, A = agrární, SD – sociální demokraté 
Prameny: Viz jednotlivé medailony v předchozím textu. 
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Příloha XVIII: Ujednání, dosažená na schůzích, předcházejících vzniku Pražského 

sdružení pojišťoven 1914-1915. 

I.: 30. červenec a 5. srpen: v místnostech Slavie porada českých pojišťoven 

s ředitelstvím v Praze o následcích válečných událostí a moratoria. Závěry: 1) nebudou se 

dále uzavírat válečná pojištění 2) půjčky na životní pojistky budou povolovány i nadále 3) 

úroková sazba na nové půjčky 8% 4) u již uzavřených půjček zvýšit úrokovou sazbu na 6% 

5) nová pojištění mají se běžně přijímat a vyřizovat, ale platba má být provedena poštovní 

poukázkou 6) náhrady dospělých pojištění, rent, náhrad jiných odvětví zcela pozastavit 

7)vyplácet se budou pouze likvidní provize II.: 12. srpen 1914; 1) Poštovní spořitelna bude 

běžně vyplácet dosavadním neomezeným způsobem složené peníze 2) v hotovosti vyplácet 

pouze 12%, ale nejméně 1000 K, pojistných plnění v životním pojištění, zbytek bude na 

žádost člena nahrazen šekem na některou banku, kde má Slavia hotovosti. Při pojištění 

proti požáru a vloupání, vyplácet náhrady škod pod podmínkou, že člen nevyužil 

moratoria. 3) o moratoriu nedávat žádná veřejná prohlášení 4) dotazy na rozsah válečného 

rizika zodpovídat krátce. 5) riziko ubytování vojska se nemá zvlášť pojišťovat, je součástí 

válečného rizika. 7) výplaty za září provádět nezkráceně 8) životní škody válečné jsou 

z moratoria vyjmuty III.: 21. srpen 1914; 1)zvláštní společné podání na změnu a doplnění 

moratoria (autorem podání L. Klumpar) 2) u starých životních pojistek povolovat 

rozšiřování na válečné pojištění - sazba 3-6% z pojištěného kapitálu (podle délky trvání 

pojistky) 3) zvýšení minima úvěrů klientům na 300 K 4) Slavia, která dosud toto pravidlo 

porušovala, nesmí vyplácet větší podíl z pojistného plnění, než ostatní pražské pojišťovny 

IV.: 16. září 1914; 1) je na vůli pojišťoven, jakým způsobem chtějí inkasovat pojistné 2) 

provádět výplaty hotových kapitálů /důchodů ve výši 12% škody, minimálně 2000 K V.: 8. 

října 1914; důvod jednání: vyhlášení cís. nařízení z 27. září 1914 č. 261 (nové předpisy o 

moratoriu). 1) vyplácet pojistné plnění dle nových předpisů.  Maximálně 1/3 v hotovosti, 

zbytek prostřednictvím bank. 2) Pojišťovny si mají sdělovat případy nedodržování příkazů 

bankami. VI.: 5. listopad 1914; 1) na místodržitelství žádat změnu nařízení o příročí. 2) F. 

Vlach má přednést požadavky na schůzi Svazu soukromých pojišťovacích ústavů. Svaz má 

plédovat proti odvodům personálu pojišťoven na frontu. 3) rozšířit pojistné krytí válečného 

pojištění i na dobrovolníky, protože to udělaly také velké pojišťovny 4) dotaz Krakovské, 

jak vykládat pojem válečné události pro požární pojištění ve věci škod, způsobených 

pobytem vojska. Podle právního názoru pražských pojišťoven patří toto riziko mezi 

výluky. Vlach má přednést tuto interpretaci na schůzi Svazu soukromých pojišťovacích 

ústavů 5) zaslat soukromý dopis redakcím deníků, které kritizovaly zvýšení úrokové míry 
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u hypotečních půjček 6) společné podání pražským peněžním ústavům, že pojišťovny 

požadují větší úrokovou míru, než mají malí vkladatelé. Uspořádat schůzi obou stran. VII.: 

12. listopad 1914; 1) souhlas se změnou císařského nařízení, který žádá Svaz 2) detaily 

k jednání s pražskými bankami 3) „ústavy, jimž to stav jmění dovolí, budou upisovati; výše 

upsaného obnosu musí se ponechati úvaze a rozhodnutí správních rad jednotlivých ústavů, 

především musí soukromým dotazem být zjištěno, bude-li připuštěno tuto půjčku 

nominální hodnotou po celou dobu jejího trvání v závěrečných účtech uváděti. Před 

konečným rozhodnutím má se ještě svolat nová schůze pojišťoven. K půjčce má se použíti 

toliko volných hotovostí, popř. také obnosu lombardováním půjčky samé docíleného.“ 4) 

na úvahu pojišťovnám, jestli chtějí uzavírat válečné pojištění za pojistné 9% předem. 

VIII.: 22 ledna1915; 1) pražské banky požadavek po výhodnějších podmínkách odmítly, 

„přesto se domáhati“ 2)kapitály všech odborů vyplácet hotově 3) doporučení svazu, aby na 

potvrzení o úmrtí od rakouské likvidatury bylo vypláceno hotově pouze 40% a zbytek byl 

vložen na knížku. Ponechána volnost 4) služební platy: na vůli pojišťoven 5) zřídit komitét 

pro návrh pravidel Svazu českých pojišťoven – členové: Čech, Vlach, Zita. Předseda 

komité: Vlach. IX.: 26. červen 1915; 1) komitét předložil návrh smlouvy, podle níž se 

zakládá „Pražské sdružení pojišťoven“ [dále PSP] Cíle kartelu: a) aby pojišťovny 

vystupovaly jednotně v důležitých otázkách provozování pojišťovacího, chránily čest a 

dobré jméno domácího pojišťovnictví a staraly se o uplatnění jeho významu b) aby 

společnou dohodou tarifní sazby se upravily a tím konkurenční poměry klidně se utvářely. 

Členové: První česká vzájemná, Rolnická, Plaňanská, Moldavia, Slavie. První dodatek ke 

smlouvě je sjednocení sazeb na sklizeň a hospodářský inventář, platné od 1. července 

1915. Ostatní pojišťovny si v otázce přístupu ke kartelu vyhradily čas na rozmyšlenou. 

Pojišťovny Praha a Koruna se již přihlásily ke kartelu a budou přijaty v nejbližší době. X.: 

srpen-září 1915: sezení PSP, vstoupila První česká zajišťovací, Koruna a Praha.   

Prameny: PAČP, fond Slavia, Protokoly SRR 1914 a 1915. 

 


