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ABSTRAKT 

Český poistný trh v centrálne plánovanej a tržnej ekonomike. Príprava českého 
poisťovníctva na vstup do Európskej únie 

Vo svojej diplomovej práci sa snažím o ucelený obraz českého poistného trhu 

v podmienkach centrálne plánovanej ekonomiky (1948-1989), ďalej charakterizovanie 

vývoja v období transformácie na tržné ekonomiku. V neposlednom rade sa venujem 

prípravám českého poistného trhu na vstup Českej republiky do Európskej únie, 

sústreďujem sa takisto aj na zmeny v právnej úprave, potrebné pre priblíženie sa 

k štandardom štátov Európskej únie. 

The czech insurance market in the conditions of the centrally planned economy 
and the market economy. Preparation of the czech insurance market for the 
enlargement of the European union. 

In my master thesis I am trying to introduce the czech insurance market in the 

conditions of centrally planned economy (1948-1989). Then I am trying to describe the 

next development of it in the conditions of the market economy. At the end I am 

focusing on the preparation of the czech insurance market for enlargement of the 

European union, I am also describing the unnecessary changes of the legal form of the 

market. 
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1. Úvod 

Poisťovníctvo má v Českej republike dlholetú tradíciu a jeho základy 

vychádzajú z dávneho poznania, že niektoré udalosti sú nutné, niektoré zase náhodné. 

Bola pochopená nutnosť alebo náhodnosť základných javov (striedanie dňa a noci, 

náhodný jav ako požiar alebo úraz). Toto chápanie malo a má svoju historickú 

dynamiku, ktorá súvisí s vývojom poznania zákonitostí prírodných javov, príčin 

a dôsledkov chovania ľudí, ale aj s rozvojom poznatkov o prírode, spoločnosti a stále 

nových javov ohrožujúcich existenciu jedinca a spoločnosti. To platí aj v súčasnosti, 

keď poznanie zákonitostí života plynie tak rýchlo, že mnohonásobne prekročilo znalosti 

našich predkov aj nás (terorizmus, nové choroby). Je zrejmé, že so zmenami kvality 

náhodných nepriaznivých udalostí a rastúceho poznania ich príčin a dôsledkov kráča 

bok po boku aj rozvoj poisťovníctva, ktoré kryje stále nové riziká. 

Táto diplomová práca je určená pre čitateľov, ktorí si chcú vytvoriť prehľad 

0 poistnom trhu na území dnešnej Českej republiky po roku 1948, teda počiatku 

budovania centrálne plánovaného hospodárstva. Mojím cieľom bol ucelený obraz 

českého poistného trhu ako sa po roku 1948 vyvíjal, priblížiť jeho vývoj počas 

transformácie na tržnú ekonomiku a charakterizovať jeho ďalšie smerovanie. Zaujímalo 

ma aj ako zásadne sa zmenilo fungovanie českých poisťovien po vstupe Českej 

republiky do Európskej únie a umožnení pôsobenia poisťovien na jednotnom 

európskom trhu za podmienok vymedzených legislatívou Európskej únie, ktorá bola 

v procese pristúpenia de facto východiskom úprav právneho rámca upravujúceho 

podnikanie v poisťovníctve v Českej republike a na jednotnom európskom trhu. 

Venujem sa aj samotnej úprave právneho rámca poisťovníctva v Českej republike 

pri vstupe do Európskej únie. 

Po úvode a krátkom nastínení počiatkov poistenia a poisťovníctva sa 

venujem vývoju českého poisťovníctva počas budovania centrálne plánovaného 

hospodárstva v podmienkach unitárneho štátu, teda obdobiu medzi rokmi 1948 až 1968. 

Snažím sa vytvoriť čitateľovi obraz o právnom rámci poisťovníctva v tomto období, 

kedy Československá poisťovňa, národný podnik1, bola jedinou poisťovňou 

na poistnom trhu bez žiadnej konkurencie. Pokračujem vývojom živelného, životného 

a zahraničného poistenia a zaistenia. 

1 Od 1. januára 1953 došlo k premene Československej poisťovne, národného podniku, na Štátnu 
poisťovňu. 
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V nasledujúcej kapitole pokračujem v charakterizovaní českého poistného trhu 

po premene Československa na federatívny štát. Došlo k vytvoreniu dvoch 

samostatných monopolných poisťovien, Českej štátnej poisťovne a Slovenskej štátnej 

poisťovne. Poisťovne navzájom úzko kooperovali svoju činnosť, presadzovali jednotnú 

tarifnú politiku. 

V štvrtej kapitole sa dostávam k českému poistnému trhu v období počiatku 

transformácie ekonomiky z centrálne riadenej na tržnú. Definujem zmeny právnej 

úpravy pre podmienky tržného mechanizmu, pričom medzi najdôležitejšie patril 

zákon č. 185/1991 Zb., o poisťovníctve, ktorým boli položené nevyhnutné základy 

pre rozvoj a fungovanie poistného trhu a vznik poistení na komerčnom základe. Bola 

odštartovaná demonopolizácia českého poistného trhu. Obdobie od roku 1991 

do roku 1993 môžeme označit za úplný počiatok rozvoja poisťovníctva ako z pohľadu 

štátneho dozoru, tak predovšetkým z pohľadu jednotlivých poisťovien a ďalších 

subjektov, ktoré vstupovali na poistný trh s veľkými rizikami a neistotami. 

Nasledujúca časť sa zameriava na český poistný trh v období po vzniku 

samostatnej Českej republiky do pristúpenia do Európskej únie. Česká asociácia 

poisťovien začala zohrávať významnú úlohu na trhu so svojou funkciou zástupcu 

komerčných poisťovien, klientov a de facto celého poisťovníctva vo vzťahu 

k ústredným orgánom štátnej správy a ostatným právnym subjektom. 

Poslednou kapitolou pred záverom približujem právnu úpravu českého 

poisťovníctva v procese pristupovania Českej republiky do Európskej únie. 

V závere sa snažím o zhodnotenie celkového vývoja českého poistného trhu, 

hodnotím zmeny v právnej úprave a vyslovujem svoje názory na jednotlivé zmeny. 
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2. Počiatky poistenia a poisťovníctva 

Celá ľudská spoločnosť vo svojej evolúcii naberala informácie a poznatky 

o svojom okolí. Postupom času sa naplňovali vedomosti o javoch a procesoch v prírode, 

v ktorej žili. Takisto bol sledovaný celkový vývoj a zákonitosti, akými sa životné 

prostredie riadi. Ľudská spoločnosť začala rozlišovať medzi udalosťami, ktoré boli 

žiadúce a takisto tie, ktoré boli otázkou nejakej náhody. Každého ľudského tvora čaká 

smrť, no nie každého choroba. Po lete prichádza jeseň, no aj v lete môže (ale nemusí) 

nastať krupobitie. Tieto udalosti vyplývajú z prírodných javov ale aj zo samostatnej 

ľudskej spoločnosti, teda jej nedokonalosti. 

S rozvojom ľudskej spoločnosti prichádza takisto k ekonomickým, sociálnym 

a technickým premenám, ktoré znamenajú na jednej strane dosahovanie vyššej životnej 

úrovne, no na druhej strane tiež aj väčšie nebezpečie. Preto je nutná neustála snaha 

predvídať a eliminovať možné nebezpečie a jeho negatívne dôsledky. 

Už oddávna sa preto ľudia snažili vytvárať spoločenstvá, v ktorých spolu 

bojovali proti náhodným udalostiam (tieto náhodné udalosti môžeme označiť tiež aj 

pojmom riziko) v živote (tzv. nebezpečenské spoločenstvá). Účastníci týchto 

jednotlivých spoločenstiev zhromažďovali najprv naturálne prostriedky, no tie sa 

postupom času zmenili na finančné. Tieto nahromadené prostriedky boli potom 

v prípade postihnutia členov nejakým prírodným nešťastím (povodeň, požiar) alebo 

nešťastím osobným (smrť živiteľa rodiny), prerozdelené podľa dohodnutých zásad 

k postihnutým osobám. 

Známe sú dohody egyptských remeselníkov už z roku 2500 pred Kristom, 

v ktorých boli ustanovené podmienky pre spoločnú úhradu pohrebných nákladov 

v prípade úmrtia člena spolku. Takisto sú známe dohody obchodníkov (spoločná úhrada 

škody spôsobenej pri obchodnej ceste), či majiteľov lodí a kupcov (spoločná úhrada 

v prípade stroskotania lode). 

Už v staroveku sa začali formovať základy a budúce rozdelenie poistenia. Podľa 

druhu škody sa delilo poistenie na živelné a životné. Živelné poistenie hradilo škody na 

majetku (napr. poškodené lode, zničené úrody), životné poistenie slúžilo na úhradu 

škody spôsobenej priamo osobe (napr. pracovná neschopnosť spôsobená úrazom). Tieto 

odvetvia sa od počiatku navzájom doplňovali a prelínali. 

Je zaujímavé, že rýchlejší rozvoj poisťovníctva sa dal pozorovať v ostrovných 

a prímorských štátoch. Tento fakt úzko súvisí so skutočnosťou, že námorné plavby boli 
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od nepamäti spojené s najvyšším rizikom. Z toho dôvodu sa snahy a potreby o zaistenie 

s plavbami spojeným rizikom stali dôležitým podnetom pre rýchlejší rozvoj poistenia 

v týchto oblastiach. Na druhej strane sa pomaly rozvíjalo poisťovníctvo aj 

vo vnútrozemí. Hlavným dôvodom bolo riziko požiaru. Vo vnútrozemných mestách od 

pozdného feudalizmu pôsobili obchodnické gildy a remeselnícke cechy, ktoré 

vypomáhali požiarom postihnutým členom a ich rodinným príslušníkom. Mimo mesta si 

obyvateľstvo vypomáhalo menej organizovane, skôr v podobe susedských 

výpomocných vzťahov. 

Na prelome stredoveku a počiatku novoveku sa na povrch čoraz viac vynárali 

názory, že poisťovníctvo už nemôže byť ďalej spojené len s metódami založenými na 

intuíciách a skúsenostiach jednotlivých obchodníkov, ale že je potrebné používať aj 

štatistické a matematické metódy. 

Za spomenutie stoja tzv. tontiny2, ktoré znamenali akýsi predstupeň k vedeckým 

metódam v oblasti životného poistenia a ktoré mali dôležité postavenie medzi 

finančnými inštitúciami v 17. a 18. storočí3. Veritelia štátnej vypísanej pôžičky boli 

rozdelení do desiatich skupín podľa veku a každý rok bol vyplácaný úrok žijúcim 

veriteľom každej príslušnej vekovej skupiny. Smrť jednotlivých členov spôsobovala 

zmenšovanie sa skupiny a stanovený doživotný dôchodok na jedného žijúceho člena 

rástol. Vymretie všetkých veriteľov skupiny znamenalo prepadnutie zapožičaného 

kapitálu v prospech štátu. 

Takisto dôležitým medzníkom bolo prepojenie štastických údajov a životného 

poistenia v podobe zavedenia tzv. úmrtnostných tabuliek, ktoré vznikali na základe 

farných zápisov o dátumoch narodenia a smrti členov určitého náboženského 

spoločenstva. Prvé úmrtnostné tabuľky sa datujú do 18. storočia4. 

V českých zemiach (ako súčasť habsburskej monarchie) sa už od roku 1785 

viedli na tamojšiu dobu pomerne prehľadné štatistické údaje o prírastkoch 

a úmrtiach obyvateľstva. Dôležitým krokom pre zdokonalenie odborných 

podkladov životného poistenia bola prvá reforma štatistiky v Rakúsko-Uhorsku 

v roku 1895 (dátumy narodenia museli byť uvádzané na presný deň, mesiac a rok; ako 

zamestnanie už nestačilo uviesť len profesiu ale presnú pozíciu; do štatistických 

2 Pomenované po talianskom doktorovi Lorenzovi Tontim. 
3 V pozmenenej podobe prežívali tieto inštitúcie až do druhej polovice 19. storočia (napr. Česká 
poisťovacia banka Slavia) 
4 Tieto tabuľky spracoval anglický vedec Edmond Hailey (známa Haileyho kométa) na podklade relatívne 
presných štatistických údajov evanjelického teológa Casapara Neumanna z Breslau. 

10 



údajov sa začalo zahŕňať nielen pokrstené obyvateľstvo; uvádzanie pohlavia 

narodeného dieťaťa a iné). Takisto sa začali sledovať aj príčiny úmrtia, tie 

zapisoval okresný doktor, ktorý viedol štatistiky o príčinách smrti obyvateľstva daného 

obvodu alebo okresu. 
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3. České poisťovníctvo počas budovania centrálne 
plánovaného hospodárstva v podmienkach unitárneho 
štátu (1948-1968) 

3.1 Poistné potreby 

V štruktúre poistných potrieb počas budovania centrálne plánovanej ekonomiky 

nastali po februári 1948 badateľné zmeny oproti predošlým rokom. 

Rozvíjajúci sa zahraničný obchod vyžadoval potrebu zahraničného poistenia 

a zaistenia. Takisto niektoré druhy poistenia majetku (vďaka narastajúcemu záujmu 

obyvateľov), ktoré v skorých povojnových rokoch nehrali takmer žiadnu rolu, naberali 

na dôležitosti (hlavne poistenie motorových vozidiel občanov aj organizácií). 

Kolektivizované poľnohospodárstvo si vyžadovalo mimoriadne rozsiahlu a nákladnú 

zábranu škôd, predovšetkým v citlivej oblasti poistenia hospodárskych zvierat. Veľké 

priemyslové a poľnohospodárske podniky takisto vyžadovali kvalitatívnu zmenu 

v oblasti zábrany škôd. 

Vytvorenie jednej poisťovne tak umožnilo v širšom merítku a s nižšími 

nákladmi zabezpečovať poistnú ochranu občanov vo forme životného poistenia 

aj poistenia majetku. 

3.2 Dôsledky pre poistnú teóriu 

Narastajúca závislosť na Sovietskom zväze, zmeny v hospodárskom 

aj politickom živote Československa, priniesli negatívnu situáciu pre rozvoj poistnej 

teórie. Nechválna situácia v poisťovníctve sa prejavila predovšetkým v tom, že silneli 

názory o zbytočnosti samostatného československého výzkumného ústavu pre výzkum 

otázok poisťovníctva Vedeckého výzkumného ústavu poisťovníctva v Prahe, ktorý bol 

ešte len v svojich zárodkoch5. 

Odborný tisk prežíval takisto recesiu. Časopisy boli zahltené prekladmi ruských 

článkov o sovietskom poisťovníctve a rôznymi vystúpeniami a prednáškami 

sovietskych ekonomóv a politických činiteľov. Prípravy československých poistných 

teoretikov a praktikov na medzinárodné kongresy skončili väčšinou zamietnutím 

5 Takisto zanikla myšlienka na vydávanie teoretickej poisťovacej revue, ktorú plánoval riaditeľ 
spomenutého ústavu v Prahe prof. Janko. 
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povolenia o zúčastnení6. Akousi kompenzáciou za neúčasť na medzinárodných 

kongresoch pracovníkov z oblasti poisťovníctva mali byť Porady predstaviteľov 

poisťovní socialistických štátov7. Tieto porady slúžili takisto aj ako akýsi nástroj 

na upevňovanie vplyvu sovietského poisťovníctva nad poisťovňami ostatných 

socialistických zemí. 

Podceňovanie významu poistenia v dôsledku znárodnenia poisťovníctva 

v Československu a jeho začlenenia do socialistického ekonomického systému 

v roku 1948 viedlo k zníženiu celkového záujmu o poistnú teóriu a prakticky znamenalo 

úpadok výuky tradičných predmetov poistnej vedy na vysokých školách (predovšetkým 

poistnej matematiky). 

3.3 Právny rámec poisťovníctva v tomto období 

Kľúčovými právnymi normami v období tesne po roku 1948 boli dve vyhlášky 

ministra financií: 

• vyhláška ministra financií č. 977, (Úr. list čiastka 98), o zlúčení 

poisťovien, národných podnikov, zo dňa 25. mája 1948, 

• vyhláška ministra financií č. 978, (Úr. list čiastka 98), o stanovách 

Československej poisťovne, národného podniku, zo dňa 25. mája 1948. 

Vyhláškou ministra financií č. 977 sa rozhodlo o zlúčení štyroch poisťovien, 

národných podnikov (Poisťovňa Slavia, Pražská poisťovňa, Poisťovňa Slovan 

a Nemocenská poisťovňa) s Prvou československou poisťovňou, národným podnikom. 

Uvedené štyri poisťovne, národné podniky, zanikli bez likvidácie a ich majetok 

a kapitál sa podľa stavu k l . januáru 1948 previedol na Prvú československú 

poisťovňu8, národný podnik, ktorá prevzala ich práva a záväzky. 

Podľa stanov Československej poisťovne, národnom podniku, z vyhlášky 

ministra financií č. 978, mala poisťovňa rozvíjať svoju činnosť v dvoch odboroch9: 

• V jednotnom odbore životného poistenia, ktorý zahrňoval všetky druhy 

poistenia na ľudský život a všetky druhy priameho nemocenského 

6 Ako napr. 13. medzinárodný kongres aktuárov v Holandsku (viac v Chaloupecký, Marvan (1997)). 
7 Prvé z týchto stretnutí sa konalo z iniciatívy československej Štátnej poisťovne v Prahe s cieľom 
upevniť vzájomnú spoluprácu a výmeny skúseností v oblasti socialistického poisťovníctva. 
8 Firma a sídlo poisťovne bola Československá poisťovňa, národný podnik, Praha. 
9 Každý odbor mal byť spravovaný oddelene a vedený o nich mali byť samostatné účty. 
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poistenia, zahŕňajúc poistenia plnenia pre prípad pôrodu a poistenia 

pohrebného v spojení s nemocenským poistením. 

• V jednotnom odbore poisťovania proti škodám a úrazom, zahŕňajúc 

všetky druhy poistenia proti škodám a úrazom. 

V decembri 1950 bol vydaný dôležitý zákon č. 190/1950 Zb., o úlohách 

a organizácii poisťovníctva10. Tento zákon podriadil poisťovňu hlavnému 

vedeniu a dozoru štátu, ktorý vykonávalo Ministerstvo financií, a začlenil 

do ekonomicko - finančného systému Československej republiky. Dozor mal dohliadať 

na zaručenie splniteľnosti záväzkov poisťovne, takisto aj schvaľoval podklady a zásady, 

podľa ktorých mala poisťovňa dojednávať poistenie. Ak to vyžadoval verejný záujem, 

dozor mohol meniť tieto podklady a zásady (a to s účinnosťou aj pre už platné 

poistenia). 

Podľa zákona č. 190/1950 Zb., bol majetok poisťovne vo vlastníctve štátu, 

záväzky sa však mohli plniť len z majetku zvereného do správy poisťovne. Národný 

majetok zverený do správy štátnym orgánom bol poistený zákonným poistením, 

resp. povinným zmluvným poistením. Národné a komunálne podniky boli teda povinné 

poistiť sa proti následkom zákonnej zodpovednosti, takisto aj povinné poistiť si majetok 

zverený im do správy proti živelným škodám. Majetok v družstevnom a súkromnom 

sektore sa mohol poisťovať dobrovoľne. 

Zmeny v poisťovníctve po roku 1948 priniesli pre Slovensko dobu temná. 

Zlúčením Poisťovne Slovan, národný podnik, s monopolnou Československou 

poisťovňou, národný podnik, nemalo československé znárodnené poisťovníctvo až do 

roku 1969 samostatný slovenský poisťovací ústav (aj kompetencie oblastného orgánu 

pre Slovensko sa zužovali). 

3.3.1 Fungovanie a činnosť Československej poisťovne, národného podniku 

Stanovy určené vo vyhláške ministra financií č. 978/1948 Úr. listu oprávňovali 

Československú poisťovňu, národný podnik, zriaďovať a rušiť jednateľstvá 

a so súhlasom Poisťovacej rady zriaďovať a rušiť pobočné závody, ktoré vydávali 

poistky. V dôsledku vylúčenia používania platených sprostredkovateľov mohla (ak by 

dozorný úrad nariadil tak by musela) Československá poisťovňa, národný podnik, 

poskytovať aj poistenie zvierat. 
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Na území Slovenska vykonávala Československá poisťovňa, národný podnik, 

svoju obchodnú činnosť vo forme Oblastného riaditeľstva so sídlom v Bratislave. 

Oblastnému riaditeľstvu boli priamo podriadené pobočné závody, jednateľstvá 

aj miestne odbory zriadené na území Slovenska. 

Správu Československej poisťovne, národného podniku, riadilo predstavenstvo 

(funkčné obdobie predstavenstva bolo tri roky), ktoré sa skladalo z predsedy, 

miestopredsedy a ďalších deviatich členov11. Predseda a miestopredseda predstavenstva 

museli mať trvalý pobyt v Prahe, teda sídle Československej poisťovne, národného 

podniku. Traja členovia z ďalších členov predstavenstva12 museli mať trvalý pobyt na 

území Slovenska. 

V dôsledku nového administratívneho usporiadania československého štátu 

a s pokračujúcou centralizáciou riadenia celého národného hospodárstva došlo 

súčinnosťou od 1. januára 1953 k zrušeniu zákona č. 190/1950 Zb., o úlohách 

a organizácii poisťovníctva, a to zákonom č. 85/1952 Zb., o poisťovníctve13. Podľa 

tohoto zákona prestala byť Československá poisťovňa, národný podnik, národným 

podnikom a organizovala sa ďalej ako štátny poisťovací ústav s názvom Štátna 

poisťovňa. Práva a záväzky prevzala Štátna poisťovňa po Československej poisťovni, 

národnom podniku. 

Usporiadanie a členenie Štátnej poisťovne sa riadilo rozdelením územia 

Československej republiky (podľa zákona č. 280/1948 Zb. splatnosťou od 1. januára 

1949) na 19 politických krajov. V každom politickom kraji mala Štátna poisťovňa 

príslušnú krajskú správu (plus jedna krajská správa navyše pre Prahu-mesto, spolu ich 

teda bolo 20). Štruktúra a náplň jednotlivých organizačných jednotiek Českej poisťovne 

sa menil len nepatrne a zostával relatívne rovnaký až do 1. januára 1969, kedy 

vznikli dve poisťovne, Česká štátna poisťovňa v Prahe a Slovenská štátna 

poisťovňa v Bratislave. K väčším zmenám dochádzalo hlavne v náplni práce 

10 Platnosť nadobudol dňa 1. januára 1951. 
11 Členom predstavenstva mohol byť menovaný alebo volený iba svojprávny československý štátny 
občan, ktorý mal potrebné vedomosti a skúsenosti v obore. V Československej republike musel mať svoje 
bydlisko. 
12 Títo traja členovia predstavenstva Československej poisťovne, národného podniku, tvorili správny zbor 
Oblastného riaditeľstva na Slovensku. Členovia správneho zboru volilo za seba predsedu. Správny zbor 
rozhodoval o vnútornom usporiadaní Oblastného riaditeľstva a pobočných závodov na Slovensku; 
udeľoval a odoberal obchodnú plnú moc zamestnancom na Slovensku bez prokúry; podieľal sa na 
smerniciach pre vedenie obchodnej činnosti Oblastného riaditeľstva; činil opatrenia, ktoré presahovali 
rámec bežnej obchodnej činnosti oblastného riaditeľstva, predovšetkým o dlhodobom ukládaní imania; 
jednal a podieľal sa na správach vedúceho riaditeľa Oblastného riaditeľstva o chode správy a o obchodnej 
činnosti Oblastného riaditeľstva. 
13 Tento zákon začal platiť 1. januára 1953. 
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v Oblastnom riaditeľstve pre Slovensko v súvislosti s uvoľňovaním zásad pôsobenia 

unitárneho štátu14. 

3.3.1.1 Závod výpočtovej techniky (ZVT), Praha 

Závod výpočtovej techniky v Prahe spracovával pomocou mechanizačných 

zariadení materiály z úseku účtovných, štatistických a iných evidencií. Koncom 

šesťdesiatych rokov však počet poistiek a poistných udalostí rýchle narastal a vtedajšie 

vybavenie15 Štátnej poisťovne už ďalej nebolo postačujúce. 

Za týchto okolností prijala Štátna poisťovňa v roku 1970 ponuku od Ministerstva 

financií ČSSR, aby sa podieľala na využití už zakúpeného počítača Siemens 4004/45. 

Uzavrením spolupráce s Ministerstvom financií a prevzatím rady náročných záväzkov 

získala poisťovňa štvrtinu kapacity tohoto počítača. 

3.3.1.2 Závod zvláštnych prevádzok (ZZP), Praha 

Generálne riaditeľstvo Štátnej poisťovne ustanovilo s účinnosťou 

od 1. januára 1967 Závod zvláštnych prevádzok (osamostatnením bývalého III. odboru 

závodu pre územie hlavného mesta Prahy). 

Pôsobnosť Závodu zvláštnych prevádzok bola od 1. januára 1967 vymedzená 

v následujúcich okruhoch: 

• prevádzať vytypované poisťovacie činnosti v úsekoch poistenia osôb 

a poistenia majetku a zodpovednosti za škodu, 

• stať sa výkonnou zložkou generálneho riaditeľstva vo vykonávaní 

atypických poisťovacích činností (správa poistení bez poistného, výplaty 

z poistení dôchodkov, atď.), 

• obstarávať väčšinu služieb pre ostatné organizačné jednotky Štátnej 

poisťovne (správa budov v Prahe, informačné služby, atď.). 

14 Zmeny na Slovensku vyplývali hlavne zo skutočnosti, že Bratislava bola v minulosti iba politickým 
okresom a súčasne sídlom Bratislavského kraja. Následne došlo preto k zlúčeniu bývalých krajských 
správ Československej poisťovne, národného podniku, Bratislava I a Bratislava II do jednej krajskej 
správy Štátnej poisťovne, národného podniku, pre Bratislavský kraj. 
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Tabuľka č. 2.1: Odbory a útvary Závodu zvláštnych prevádzok, Praha 

Odbor poistenia osôb (fungoval do 31,12.1979) oddelenie poistné a technické 
oddelenie likvidácie poistných 
udalostí 

Odbor poistenia majetku a zodpovednosti za škodu oddelenie tuzemských poistení 
oddelenie devízových poistení 

Odbor hospodársko-tcchiiický oddelenie stavebno-technické 
oddelenie hospodársko-správne 
závodná jedáleň 
propagačná dielňa 

Odbor ekonomický oddelenie účtovníctva 
referát plánovania a štatistiky 

Riaditeľstvo Závodu zvláštnych prevádzok oddelenie právne 
oddelenie prevádzkové 
oddelenie personálne 
a ekonomiky práce 
referát náboru a propagácie 
referát kontrolný 
Sekreteriát riaditeľa 

Zdroj: Chaloupecký, Josef, Marvan, Miroslav (1997, str. 125-126) 

Generálne riaditeľstvo poverilo v roku 1968 Závod zvláštnych prevádzok 

propagáciou dôchodkového poistenia pracujúcich a jeho priamym náborom v podnikoch 

a celoštátnych organizáciách. Uznesením vlády ČSSR č. 311/1972 bolo dôchodkové 

poistenie pracujúcich (platené organizáciami) zrušené. 

Závod zvláštnych prevádzok vykonával v rokoch 1967 až 1980 niekoľko 

atypických činností. Jednou z nich bola likvidácia majetkových a zodpovednostných 

škôd, ku ktorým dochádzalo pri hromadných zájazdoch do zahraničia. Jednalo sa 

o poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia batožiny a vecí osobnej 

potreby počas doby dopravy a pobytu v zahraničí. Súčasťou bolo aj poistenie 

zodpovednosti za niektoré škody, ktoré poistená osoba spôsobila počas zájazdu. 

Veľmi náročné boli likvidácie poistných udalostí, za ktoré niesli 

právnu zodpovednosť Československé aerolínie ako letecký prepravca. Jednalo sa 

o škody na zdraví a na majetku, ku ktorým došlo na vnútroštátnych a zahraničných 

linkách aerolínií. 

15 V šesťdesiatych rokoch využívala Štátna poisťovňa iba tabelátory a počítače Gamma 10 Bull. V tom 
čase už rada organizácií v Československu pristupovala k automatizácii prevádzky, alebo ju už určitú 
dobu úspešne používala. 
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Oddelenie devízových poistení Závodu zvláštnych prevádzok likvidovalo škody 

zo zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových 

vozidiel devízových cudzozemcov na území Československa, devízových cudzincov 

registrovaných na území Československa, osôb registrovaných v Československu, ktoré 

spôsobili škodu mimo územia Československa, a cudzincov, ktorí spôsobili škody 

československým turistom mimo územia Československa16. 

Oddelenie devízových poistení likvidovalo takisto škody, ktoré súviseli 

s poškodením, zničením alebo odcudzením motorového vozidla, ktoré vyplývali zo 

zmlúv, ktoré poisťovňa zjednávala priamo s devízovými cudzincami služobne 

pridelenými do Československa (napr. diplomati). Tieto poistné udalosti sa preplácali 

buď v korunách alebo v cudzej voľne zmeniteľnej mene. 

Oddelením devízových poistení boli likvidované tiež aj poistné udalosti, ktoré 

vyplývali zo zmlúv cudzích poisťovien so zahraničnými motoristami, pokiaľ tieto 

zmluvy boli platné na území Československa (napr. prevoz ranených, návrat poistených 

osôb do krajiny pôvodu). 

3.3.1.3 Závod pre zahraničné poistenie a zaistenie (ZPZ), Praha 

Rast československého zahraničného obchodu a nutnosť presadiť sa 

na medzinárodnom trhu poistenia a zaistenia viedlo k vytvoreniu špeciálneho Závodu 

pre poistenie a zaistenie. 

Predmetom činnosti tohoto závodu bolo: 

• poisťovanie vývozu tovaru, 

• poisťovanie dovozu tovaru (vývoz a dovoz v styku so socialistickými 

krajinami sa nepoisťoval), 

• poistenie komerčných úverov, 

• poistenie námorných lodí proti poškodeniu, zničeniu alebo potopeniu, 

• poistenie lodí riečnej plavby proti poškodeniu, zničeniu alebo potopeniu, 

• poisťovanie investičných celkov dodávaných československými 

organizáciami zahraničného obchodu do zahraničia (prípadne 

československým organizáciám zo zahraničia do Československa), 

• poisťovanie výstav a veľtrhov (v Československu aj v cudzine), 

16 Pre likvidáciu týchto škôd platila tzv. Dohoda o zelených kartách a Dohoda o modrých kartách. 
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• uzatváranie rôznych druhov poistenia (napr. stavby zahraničných firiem 

v Československu a podobne), 

• sprostredkovanie poistenia za províziu pre zahraničných poistníkov, 

v prípade že to bolo požadované zahraničným kupcom československého 

tovaru, 

• vykonávanie funkcie havarijného komisára (zisťovanie škôd) pre 

zahraničné poisťovne, 

• poisťovanie úverových politických rizík a kurzových rozdielov. 

Závod pre zahraničné poistenie a zaistenie mal úlohu získavať devízové príjmy 

prostredníctvom predaja služieb. Takisto mal aj zaistiť, aby veľké škody devízovej 

povahy nepostihli plnou mierou československé hospodárstvo, ale aby boli 

prostredníctvom zaistenia prenesené z časti na zahraničných zaistiteľov. 

Prevažnú časť odovzdaných zaistení tvorilo krytie československých 

dopravných rizík pri vývoze a dovoze, ďalej to boli riziká námorných a riečnych lodí, 

zodpovednosť voči leteckej prevádzke Československých aerolínií, riziká exportného 

úveru a iné. 

Predávanie rizík zahraničným zaistiteľom však v mnohých prípadoch fungovalo 

aj recipročne (prevzaté zaistenie). Častou podmienkou preberania zahraničných rizík do 

prevzatého zaistenia bolo umiestňovanie vlastných rizík u zahraničných zaistiteľov. 

3.4 Vývoj živelného (elementárneho) poistenia 

Všeobecné poistné podmienky pripravené Československou poisťovňou, 

národným podnikom, boli schválené Ministerstvom financií a zverejnené v Úradnom 

liste ČSR z 28. januára 195017 a v Úradnom vestníku z 3. mája 195018. 

Takmer všetky poistné podmienky obsahovali medzi výlukami z poistení škody, 

ku ktorým došlo priamo alebo nepriamo v súvislosti s vojnovými udalosťami, 

občianskymi vojnami, vzburou, drancovaním, povstaním, sopečnou činnosťou, 

zosúvaním pôdy a inými. 

Väčšina poistných podmienok obsahovala ustanovenie, že poisťovňa po dohode 

s dozorným úradom vydá smernice, podľa ktorých budú poskytované výhody 

17 Vyhláškou č. 251/1950 Ú.l. 
18 Oznámením č. 137/1950 Ú.v. 
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socialistickým inštitúciám a osobám, ktoré sa nejakým spôsobom zaslúžili o budovanie 

socializmu. 

Niektoré poistné podmienky v poistení majetku stanovili, že ak v jednom 

poistnom období došlo k viacerým poistným udalostiam, súčet poistných plnení 

zo všetkých poistných udalostí nesmie presiahnuť dohodnutú poistnú čiastku. 

Začiatkom následujúceho poistného obdobia poistenie opäť platilo na plnú poistnú 

čiastku. 

Dňom 1. apríla 1964 bol zrušený zákon č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve, ako aj 

všetky do tej doby platné poistné podmienky. Súčinnosťou od 1. apríla 1964 preto 

Ministerstvo financií vydalo nové poistné podmienky pre jednotlivé odvetvia poistenia. 

Menovite šlo o vyhlášku č. 48/1964 Zb., o poistných podmienkach pre poistenie 

majetku; vyhlášku č. 49/1964 Zb., o poistných podmienkach pre poistenie osôb; 

a vyhlášku č. 50/1964 Zb., o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti 

za škodu. 

Dňom 1. apríla 1964 nadobudol platnosť tiež zákon č. 101/1963 Zb., o právnych 

vzťahoch v medzinárodnom obchode. Tento zákon upravoval poistnú zmluvu 

o poistenie v medzinárodnom obchodnom styku. Účastníci právnych vzťahov 

v medzinárodnom styku mohli byť právnické aj fyzické osoby. 

Spomínaná vyhláška č. 48/1964 Zb., o poistných podmienkach pre poistenie 

majetku bola významná pre poistenie majetku. Poistné podmienky umožňovali poistiť 

jednotlivo určenú vec (napr. motorové vozidlo), prípadne súbor movitých vecí 

(napr. zariadenie domácnosti). V prípade poistenia súboru, prírastok vecí do súboru 

počas doby trvania poistenia znamenal automatické poistenie aj pribratých vecí. Naopak 

veci, ktoré prestali byť súčasťou súboru, stratili status poistenej veci. 

Vyhláška č. 48/1964 Zb., rozširovala rozsah poistených vecí pre prípad jeho 

poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou tak, že za živelnú udalosť sa považovalo 

aj zosúvanie pôdy a zosúvanie alebo zrútenie lavín. 

Vo vyhláške boli zahrnuté podmienky poistenia pre prípad poškodenia alebo 

zničenia živelnou udalosťou; poškodenia alebo zničenia veci vodou z vodovodných 

zariadení; poškodenia, zničenia alebo straty veci pri vnútroštátnej doprave; odcudzenia 

veci; poškodenia alebo zničenia motorového vozidla; uhynutia alebo nutnej porážky 

zvieraťa. 

20 



3.4.1 Poistenie majetku občanov 

V zákone č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve bolo stanovené, že poistné 

podmienky sa vydávali formou všeobecného záväzného právneho predpisu. Prvým 

takýmto predpisom bola vyhláška č. 301/1951 Ú.I., ktorá obsahovala deväť príloh. 

V prvej prílohe boli stanovené poistné podmienky pre poistenie stavieb 

a nehnuteľností proti živelným škodám. Za živelnú udalosť na všetkých poistených 

veciach sa považovali nielen škody spôsobené požiarom, bleskom a výbuchom, ale aj 

víchricou, zrútením skál a zeminy, pádom stromov, stožiarov a podobných predmetov 

na poistených budovách a poistených veciach vo vnútri budov a na dvoroch. Ďalej to 

boli škody spôsobené krupobitím a váhou snehu, nárazom dopravných prostriedkov 

(ak nepatrili poistenej osobe alebo príslušníkom jeho domácnosti) a povodňami. 

V ďalších prílohách boli zverejnené poistné podmienky proti následkom 

zákonnej zodpovednosti; proti škodám spôsobenými krádežou vlúpaním alebo lúpežou; 

pre poistenie strojov a strojného zariadenia; proti vodovodným škodám; pre poistenie 

skiel. Ďalej tam boli stanovené poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel, 

hospodárskych zvierat a vecí pri vnútroštátnej doprave. 

V roku 1964 bola vykonaná rozsiahla úprava poistenia domácnosti. Jednotlivé 

sadzby boli prispôsobené počtu miestností a od počtu miestností v domácnosti takisto 

závisela výška platby poistného. Stupnica poistného podľa počtu miestností 

v domácnosti bola vypracovaná podľa rozsiahleho prieskumu, ktorý poisťovňa 

vykonala pred zavedením novej sadzby. Do poslednej úpravy sa poistenie domácnosti 

odvádzalo individuálne podľa zmluvenej poistnej čiastky a príslušnej sadzby poistného. 

Prieskumom sa zistili priemerné poistné čiastky v jednotlivých kategóriách bytov 

a podľa počtu obytných miestností boli tieto údaje použité pre podklad paušálnej čiastky 

poistného. Nová úprava však neznamenala ani zvýšenie ani zníženie poistného, išlo iba 

o zpriemerovanie. Toto nové usporiadanie viedlo k zjednodušeniu prevádzky tohoto 

druhu poistenia. 

Pre poistenie budov platili do 1. júla 1951 poistné podmienky pre požiarné 

poistenie. To okrem rizika požiaru zahrňovalo aj škody spôsobené úderom blesku 

a výbuchom svietiplynu. Po 1. júli 1951 (spomínaná vyhláška č. 301/1951 Ú.l.) začali 

platiť poistné podmienky, ktoré rozšírili poistné krytie o ďalšie živelné riziká19 

(víchrica, povodeň a krupobitie). Toto významné rozširovanie poistnej ochrany sa ďalej 
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zdokonaľovalo, až sa po úpravách v roku 1968 dosiahlo poistenie budov takmer proti 

všetkým možným rizikám. 

Až do roku 1953 bolo úrazové poistenie začlenené do prevádzky živelného 

poistenia. Po vzniku jedinej Československej poisťovne, národného podniku, boli 

zverejnené aj podmienky úrazového poistenia jednotlivcov, hromadného úrazového 

poistenia a úrazového poistenia mládeže. 

Úrazové poistenie jednotlivcov sa týkalo úrazu alebo smrti z úrazu. Pri zmene 

zamestnania alebo nástupu do plnenia základnej vojenskej služby poistenej osoby, bolo 

povinnosťou tieto zmeny oznámiť poisťovni. V opačnom prípade spojenom s prípadom 

úrazu sa plnenie poisťovne znižovalo. Úrazové poistenie sa nevzťahovalo na určité 

športy (napr. box), na úrazy pri riadení lietadla, úrazy v opilosti, choromyseľnosti, na 

úrazy spôsobené následkom rôznych kŕčov, závratov či mdlôb (ak k nim nedošlo pri 

výkone povolania). Takisto sa toto poistenie netýkalo na vznik nádorov, na operačné 

zákroky (ak nesúviseli s úrazom), na rôzne žiarenia, na úrazy osôb povolaných do 

vojenskej služby v dobe mobilizácie, úrazy spôsobené vojenskými udalosťami 

aobčianskými nepokojmi a na úrazy, kedy sa osoba vedome vystavila nebezpečiu 

úrazu, pričom zanedbala najzákladnejšie príkazy opatrnosti. 

Poisťovňa poskytovala plnenie len v tom prípade, že sa následky úrazu prejavili 

do dvoch rokov odo dňa úrazu. Poisťovňa poskytovala plnenie za dobu liečenia a za 

trvalé následky z úrazu. Počas doby pracovnej neschopnosti z úrazu poskytovala 

poisťovňa denné odškodné (pracovná neschopnosť však musela trvať dlhšie ako štyri 

dni alebo sa poistená osoba po následkoch z úrazu musela liečiť v liečebnom alebo 

kúpeľnom ústave). Pri úmrtí alebo trvalej invalidite sa denné odškodné neodpočítavalo 

od náhrady, po úraze mohla každá strana od poistenia odstúpiť. 

Hromadné úrazové poistenie bolo určené pre určitú skupinu osôb vyznačenej na 

zmluve (napr. zamestnanci podniku). Ak poistený stratil status príslušníka skupiny, 

prestal byť aj poistený20. Poistenie pokrývalo aj cestu do práce, ak ju poistená osoba 

podstatne neprerušila v osobnom záujme. Dodatočne bolo možné dohodnúť zahrnúť do 

zmluvy aj úrazy z inej činnosti a v bežnom živote. 

19 Zmenil sa aj názov týchto poistných podmienok na poistné podmienky pre poistenie živelné. 
20 Pri uvedení mien poistených osôb v zmluve sa musela oznámiť poisťovni každá zmena týkajúca sa 
zmien poistenej skupiny osôb (pretože poistené boli len osoby uvedené na zozname). Ak sa mená a počet 
skupiny v zmluve neuviedli a počet príslušníkov skupiny sa zvýšil (bez oznámenia poisťovni), plnenie 
poisťovne sa znižovalo. 
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Z hromadného úrazového poistenia boli vylúčené osoby staršie ako 70 rokov 

a osoby, u ktorých trvalá invalidita podľa poistných podmienok prevyšovala 40 %, 

ďalej osoby choromyseľné a postihnuté rôznymi chorobami. Ak chorá osoba trpela 

chorobou už pred uzavretím zmluvy, zmluva bola neplatná. 

Úrazové poistenie mládeže sa týkalo osôb pred dovŕšením šestnásteho roku 

života, ktoré utrpeli úraz, ktorý im spôsobil smrť, trvalú alebo dočasnú invaliditu. Ak 

k úrazu došlo trestaním poistenej osoby jej zákonným zástupcom, tak plnenie poisťovňa 

poskytovala len v prípade trvalej invalidity. Ostatné výnimky boli podobné ako 

u predošlých úrazových poisteniach. 

Ministerstvo financií Československej republiky vyhláškou č. 247/195421 vydalo 

nové poistné podmienky pre úrazové poistenie, v prípade, že poistený utrpel úraz, 

ktorého následkom bola smrť alebo prechodná či trvalá invalidita. Podľa nových 

poistných podmienok, právo na plnenie platilo len vtedy, ak následky úrazu nastali do 

dvoch rokov odo dňa úrazu. Právo na plnenie ostalo premlčané po troch rokov odo dňa 

úrazu. Premlčanie však neskončilo, pokiaľ neprešiel rok od určenia stupňa trvalej 

invalidity. 

3.4.2 Poistenie majetku organizácií 

Poistenie majetku organizácií po vytvorení jedinej Československej poisťovni, 

národného podniku, môžeme rozdeliť na poistenie iných než socialistických organizácií 

a na poistenie socialistických organizácií. 

Poistenie majetku iných než socialistických organizácií sa riadilo v plnom 

rozsahu predpismi ako pre občanov. 

Poistenie socialistických organizácií dbalo hlavne na potreby ochrany 

„socialistického spoločenského vlastníctva" (predovšetkým národného majetku 

a družstevného majetku). Podľa Občianského zákonníku z roku 1950 mali socialistické 

organizácie dokonca zvláštnu ochranu. Častou otázkou pri optimalizácii poisťovania 

národného majetku bolo, či sa štátny majetok má vôbec poisťovať22. Celok plánovaného 

hospodárstva si však vyžadoval jednotnú úpravu poistenia socialistických organizácií. 

Základnými zákonnými normami vydanými v roku 1950 boli: 

21 Táto vyhláška nadobudla platnosť 1. januára 1955. 
22 V praxi sa často táto otázka nechávala na rozhodnutie samotných národných podnikov. 
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• zákon č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve23, 

• zákon č. 190/1950 Zb., o úlohách a organizácii poisťovníctva24 (určoval 

aj spôsob poisťovania národného majetku). 

Obidva zákony dbali na dôraz na preventivnú a represivnú zábranu škôd. 

Na jednej strane určovali povinnosti poistených subjektov a sankcie pri porušení 

povinností a na druhej strane určovali poisťovni povinnosti zúčastňovať sa na zábrannej 

činnosti. 

Podľa zákona č. 190/1950 Zb., o úlohách a organizácii poisťovníctva, bol 

národný majetok (zverený do správy štátnych orgánov) poistený zákonným poistením 

v rozsahu a za podmienok určených Ministerstvom financií Československej republiky 

v dohode s Ministerstvom vnútra a s príslušným rezortným ministerstvom. Národné 

a komunálne podniky boli podľa tohoto zákona povinné poistiť sa proti následkom 

zákonnej zodpovednosti a poistiť majetok im zverený do správy proti živelným škodám 

(iné socialistické právnické osoby, ktorým bol zverený do správy národný majetok, mali 

možnosť poistiť sa v rovnakom rozsahu). O poistení proti iným škodám rozhodovali 

jednotlivé podniky samostatne podľa vlastného uváženia. 

Vyhláškou č. 229/1951 Ú.I., o uzatváraní poistných zmlúv národnými 

a komunálnymi podnikmi a inými socialistickými právnickými osobami25, boli 

definované pokyny na dojednávanie povinného zmluvného poistenia majetku proti 

živelným škodám. Takisto bolo vo vyhláške určené, aký majetok si museli uvedené 

organizácie poistiť (vrátane poistenia proti následkom zákonnej zodpovednosti). 

Vyhláškou bolo možné si poistiť majetok aj proti iným škodám ako živelným. 

Samostatné podmienky poistenia boli dohodnuté v poistnej zmluve. 

Pre zrušenie zákonného poistenia národného majetku v správe štátnych orgánov 

(ak nešlo o národné výbory) a zrušenie poistenia majetku v správe národných podnikov 

bol zákon č. 190/1950 Zb., o úlohách a organizácií poisťovníctva, nahradený zákonom 

č. 85/1952 Zb., o poisťovníctve26. 

Podľa zákona č. 85/1952 Zb., o poisťovníctve, bol povinne poistený (zákonné 

poistenie) proti škodám požiarným, krupobitím a ďalším, ktoré mala určiť vláda: 

• národný majetok v správe národných výborov a poľnohospodársky 

majetok, ktorý prevzali do vlastného hospodárenia, 

23 Platnosť nadobudol l . júla 1951. 
24 Nadobudol účinnosť 1. januára 1951. 
25 Do platnosti vstúpila 19. júna 1961. 
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• národný majetok v správe podnikov zapojených na rozpočty národných 

výborov a bytový majetok v národnej správe týchto podnikov, 

• plodiny, hospodárske zvieratá a ostatné movitosti „Jednotných 

poľnohospodárskych družstiev"27. 

Po zrušení možnosti dobrovoľného poistenia národných a komunálnych 

podnikov sa dočasne zachovalo poistenie národného majetku v správe národných 

výborov. Nie však na dlho. Dňom 1. januára 1961 bola vyhláškou Ministerstva financií 

zrušená platnosť poistných podmienok pre poistenie majetku národných výborov 

a podnikov napojených na rozpočty národných výborov, národný majetok sa teda až na 

drobné výnimky nepoisťoval28. Od 1. januára 1961 boli teda naďalej povinne poistené 

len „Jednotné poľnohospodárske družstvá"29. 

Začiatkom roku 1965 sa začala zavádzať tzv. zdokonalená sústava riadenia 

národného hospodárstva. Vychádzala zo zvýšenej zodpovednosti jednotlivých podnikov 

a zo zásad založených na samostatnom hospodárení podniku. Uvažovalo sa 

o tzv. samopoistení ako náhradu inštitúcie poistenia v samotnom podniku. Súhlasím 

s názorom, že „samopoistenie" by viedlo k nadmernej viazanosti finančných 

prostriedkov v celom národnom hospodárstve, čo by nebolo v súlade s potrebami 

národného hospodárstva Československa. Tieto argumenty viedli k rozhodnutiu zaviesť 

dobrovoľné poistenie proti škodám vznikajúcich z náhodilých udalostí štátnym 

hospodárskym organizáciám. Z toho dôvodu bol zrušený zákon č. 85/1952 Zb., 

o poisťovníctve, a bol nahradený zákonom č. 82/1966 Zb., o poisťovníctve, ktorý 

upravoval poistenie štátnych hospodárskych organizácií. 

3.5 Vývoj životného poistenia30 

Vo vývoji životného poistenia bolo kľúčovým momentom v povojnovom 

Československu vykonanie peňažnej reformy v roku 1953. 

26 S účinnosťou od 1. januára 1953. 
27 Majetok týchto družstiev sa až do 1. januára 1953 (účinnosť zákona) poisťoval dobrovoľne. 
28 Vzniknuté škody na národnom majetku boli hradené z prostriedkov jednotlivých národných podnikov, 
pri väčších škodách priamo zo štátneho rozpočtu. Tieto organizácie nemali možnosť zjednať si ani 
dobrovoľné poistenie. 
29 V rozsahu a za podmienok stanovených vyhláškou č. 211/1959 Ú.l. 
30 Od roku 1953 bola oblasť životného poistenia organizačne spojená s úrazovým poistením a vedená 
v úseku „Poistenie osôb". 
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3.5.1 Stručne k peňažnej reforme v roku 1953 

Menová reforma v roku 1945 izolovala československú menu od susedných 

mien a zabránila tým katastrofálnej inflácii po 2. svetovej vojne. Majetkovými dávkami 

takisto odčerpala prevažnú časť vojnových ziskov a nabytočných finančných 

prostriedkov. Nedalo sa však zabrániť faktu, že občania zvyšovali objem 

thesaurovaných prostriedkov zneužívaním niektorých opatrení vlády (konfiškácia 

nepriateľského majetku, osídlovanie pohraničných oblastí atd'.). Tento stav nepovoľoval 

zrušenie viazaného hospodárstva potravinami a niektorým priemyslovým tovarom 

(z jednoduchého dôvodu, že by občania disponujúci objemnými prostriedkami mali 

obrovskú výhodu pred chudobnou vrstvou obyvateľstva). Jedným z prípravných krokov 

k náprave v tomto smere sa dá považovať uznesenie predsedníctva Likvidačného fondu 

menového z februára 1953. Tímto uznesením boli okrem iného zrušené rôzne výhody, 

ktoré povoľovali smernice Ministerstva financií z roku 1946 (rôzne úľavy týkajúce sa 

v poisťovníctve výplat v dôsledku smrti poisteného, dôchodkového poistenia, 

kapitálového životného poistenia atď.). 

Zákonom č. 41/1953 Zb., o peňažnej reforme z 30. mája 1953 (a smernicou 

Ministerstva financií toho istého dňa) došlo k vydaniu nových peňazí do obehu31 

(k 1. júnu); boli prepočítané mzdy, ceny tarifov, dane a dávky; vklady a zostatky 

bežného účtu obyvateľstva boli prepočítané podľa rôznych pomerov32, došlo k zmenám 

v oblasti viazaných vkladov a cenných papierov; ustanovili sa nové spôsoby zúčtovania 

dlhov, iných záväzkov a pohľadávok33; a súčasne bolo zrušené viazané hospodárstvo 

potravinami a niektorým priemyslovým tovarom. Boli stanovené nové jednotné ceny 

potravín, čiastočne boli upravené mzdy, platy, penzie a prídavky na deti. 

31 Stávajúce peniaze každého druhu sa občanom vymieňali najviac do 300 Kčs na osobu v pomere 5:1. 
Hotovosti nad túto čiastku sa vymieňali 50:1. Posledným dňom možnej výmeny bol 4. jún 1953, po tomto 
termíne staré platidlá strácali platnosť. 
32 Vklady a zostatky bežného účtu obyvateľstva boli prepočítané následujúcim spôsobom: 

• v závodnom a školskom Sporení v plnom rozsahu v pomere 5:1, 
• ostatné vklady do 5 000 Kčs v pomere 5:1, 
• vklady nad 5 000 Kčs do 10 000 Kčs v pomere 6,25:1, 
• vklady nad 10 000 Kčs do 20 000 Kčs v pomere 10:1, 
• vklady nad 20 000 Kčs do 50 000 Kčs v pomere 25:1, 
• vklady nad 50 000 Kčs v pomere 30:1, 
• vklady na nové vkladné knižky alebo účty vykonané po 15. máji 1953 sa prepočítavali 

v pomere 50:1. 
33 Dlhy a záväzky medzi organizáciami sa prepočítali podľa pomeru 5:1; záväzky obyvateľstva z titulu 
daní, pôžičiek, poistného a iných platieb organizáciám sa prepočítali v pomere 5:1, pôžičky na poistné 
plnenia, vyplatené v starých peniazoch sa prepočítali v pomere 20:1; platy organizácií občanom (splatné 
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Ministerstvo financií stanovilo vyhláškou č. 235 z 19. júla 1953 nové poistné 

podmienky pre poistenie osôb. Vyhláška zahŕňala: 

• ustanovenie o jednotných poistných podmienkach pre životné poistenie, 

• ustanovenie o jednotných poistných podmienkach pre úrazové poistenie, 

• zvláštne ustanovenie pre životné poistenie zjednané pred účinnosťou 

zákona č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve, teda pred 1.7.1951, 

• nové poistné podmienky pre životné poistenie (v zvláštnej prílohe). 

Táto vyhláška sa vzťahovala aj na všetky životné a úrazové poistenia, ktoré boli 

v platnosti 1. júna 1953. Cieľom vyhlášky bolo zjednotiť rozdielne zmluvné ujednania 

pre životné a úrazové poistenie, doriešiť niektoré ustanovenia zákona č. 189/1950 Zb., 

a zmocniť poisťovňu, aby mohla upraviť existujúce životné poistenia podľa nových 

poistných podmienok (vyhláška zmocňovala poisťovňu k prevedeniu úprav poistných 

zmlúv, ktoré boli v rozpore s novými podmienkami životného poistenia34). 

Jednotné poistné podmienky pre životné poistenie ustanovené vyhláškou sa 

vzťahovali na všetky platné životné poistenia a všetky dovtedy vydané poistné 

podmienky stratili platnosť. 

Jednotné poistné podmienky pre úrazové poistenie stanovovali, že u poistení 

zjednaných pred 1. júnom 1953 zostávali v platnosť zmluvné ujednania35. 

Vykonaná peňažná reforma z roku 1953 oslabila dôveru občanov v životné 

poistenie. Vláda preto uložila Ministerstvu financií36, aby na oživenie a podporu rozvoja 

životného poistenia znížilo sadzby životného poistenia zhruba o 10 %. Zníženie sa 

týkalo len nových poistení, ktoré boli zjednané od 1. januára 1954 podľa nových 

sadzieb. Zníženie sadzieb životného poistenia bolo umožnené zvýšením úroku 

používaného pre výpočet poistného a rezervy z 2,5 % na 4 %. 

pred 1. júnom 1953 a neprevedené) sa prepočítavali v pomere 50:1. Platy obyvateľstva na dane, poistné 
a dlhy (vykonané po 15. máji 1953) sa prepočítali v pomere 50:1. 
34 Kvôli závažnostiam úprav bola poisťovňa povinná poistenej osobe písomne navrhnúť úpravu zmluvy. 
Ak táto osoba do jedného mesiaca neprejavila nesúhlas, navrhovaná úprava poistnej zmluvy nadobudla 
platnosť. V prípade vyjadrenia nesúhlasu poistenej osoby vykonala poisťovňa redukciu poistnej čiastky 
bez ďalšieho platenia poistného a s úpravou poistenia na typ zmiešaného poistenia. 
35 Rušilo sa však ustanovenie o čiastočnom dennom odškodnom pri čiastočnej pracovnej neschopnosti. 
Takisto bol v poistných podmienkach upresnený pojem ročnej mzdy (pre výpočet denného odškodného). 
36 Uznesením vlády zo dňa 17. novembra 1953. 
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3.5.2 Implementácia nových druhov poistenia osôb 

Jedným z nových druhov poistenia osôb bolo rodinné dôchodkové poistenie. 

Hlavným podnetom k zavedeniu tohoto poistenia bolo vládne nariadenie č. 18/1954 Zb., 

o úprave nárokov z penzijného nadlepšenia. Samostatné penzijné nadlepšenia 

a náhradné penzijné ústavy boli likvidované a nároky prevzal Štátny úrad 

dôchodkového zabezpečenia. Nároky z penzijných zariadení do tohto času boli 

vypočítané zistením poistno-technickej hodnoty nárokov členov ku dňu 31.12.1952. 

K tomuto dňu sa takisto zostavila aj bilancia imania, ktoré slúžilo na krytie nárokov. 

Pomerom medzi hodnotou imania a nárokov členov bolo vypočítané percento krátenia 

nárokov členov nad rámec nárokov zo sociálneho dôchodkového zabezpečenia tak, že 

mesačný alebo individuálny dôchodok nesmel prekročiť čiastku 250 Kčs, dôchodok pre 

obojstranné siroty 125 Kčs a dôchodok pre jednostranné siroty 62,50 Kčs. 

Pre členov, ktorým vznikal nárok na dôchodok až po 30. júne 1954 sa skrátili 

nároky na polovicu (v maximálnej výške vyššie uvedených čiastok), zaviedla poisťovňa 

rodinné dôchodkové poistenie37. 

Ďalším novým druhom poistenia osôb bolo pohrebné poistenie s naturálnymi 

nárokmi. Toto poistenie rozšírilo paletu služieb poisťovne občanom. Poisťovňa sa 

v tomto poistení zaväzovala uhradit náklady za poistené úkony pohrebu v rozsahu podľa 

typu poistenia38. Tento druh poistenia sa od ostatných typov poistenia odlišoval tým, že 

poistenie nebolo dohodnuté priamo na určitú poistnú čiastku a že ak nastala 

situácia, v ktorej došlo k nezaplateniu ďalšieho poistného, tak nenastala redukcia 

poistnej čiastky ale len skrátenie poistnej doby (pri zachovaní plných nárokov). 

Poistné sa platilo jednorázovo (alebo v skrátenej dobe 1, 2, 3 alebo 5 rokov) a likvidácia 

37 Poistné podmienky boli vyhlásené Ministerstvom financií vyhláškou č. 157/1954 Zb., zo dňa 
23. júla 1954. V rodinnom dôchodkovom poistení mohli byť poistené nasledujúce nároky: 

• starobný dôchodok s výplatou u mužov v 60 rokoch života,u žien v 55 rokoch života, 
• invalidný dôchodok, ktorého nárok vznikal po invalidite, ktorá obmedzila zárobok poisteného 

maximálne na polovicu výšky predošlého zárobku (dôchodok bol vyplácaný pokiaľ boli stále 
splnené podmienky pre jeho priznanie), 

• vdovský dôchodok a dôchodok družky, ktorého nárok náležal vdove, ak manželstvo trvalo aspoň 
rok a ak ku dňu smrti manžela dosiahla vek 45 rokov života alebo vychováva aspoň jedno dieťa, 
ktoré nedosiahlo vek 18 rokov, alebo je invalidná (vdovám, ktorým nevznikol nárok na starobný 
dôchodok, poisťovňa vyplatila odbytné vo výške päťnásobku ročného dôchodku), 

• dôchodok pre siroty, ktorého nárok náležal deťom zosnulého (deťom, osvojencom), ak sa o nich 
staral a poberal za ne rodinné prídavky (nárok na výplatu dôchodku pre siroty zanikal po 
dosiahnutí veku 18 rokov, v prípade prípravy na budúce povolanie alebo prípade trvalej 
invalidity sa táto maximálna veková hranica zvyšovala na 25 rokov). 

38 Poisťovňa poskytovala plnenie priamo pohrebnej službe. 
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nárokov v prípade smrti poisteného sa vykonávala na základe predloženej 

faktúry pohrebu. 

Významným krokom poisťovne smerom k občanom bolo zavedenie 

hromadného zjednávania poistení. Poisťovňa nadviazala kontakt z jednotlivými 

závodnými výbormi a s ich spoluprácou nachádzala dôverníkov v závodoch, ktorí 

zjednávali nové poistenia a mali za úlohu dbať o tieto poistenia (za stanovenú odmenu). 

Poistné k takto zjednaným poistením bolo splatné v mesačných splátkach a úhrada sa 

konala prostredníctvom zrážky zo mzdy. 

3.5.3 Ďalšia úprava poistných podmienok v poistení osôb 

Nové poistné podmienky pre životné poistenie č. 237/1955 Zb., boli vydané, aby 

upravovali nároky zo životného poistenia v súlade s vývojom životného poistenia 

v nových formách. 

Pre zjednotenie nárokov a poistných podmienok úrazového poistenia bola 

vydaná Ministerstvom financií vyhláška č. 247 z 9. decembra 1954. Poistné podmienky 

upresňovali kritéria, ktorými sa stanovovalo, či nastala poistná udalosť úrazom. 

Úrazové poistenie zahŕňalo nároky ako výplatu poistnej čiastky v prípade smrti 

následkom úrazu, náhradu za trvalé následky úrazu a náhradu za prechodnú invaliditu 

následkom úrazu. 

3.5.4 Ďalšia implementácia nových druhov poistenia osôb 

Až do roku 1955 pokračoval nepriaznivý vývoj v oblasti životného poistenia aj 

napriek viacerým opatreniam pre jeho zvýhodnenie a zatraktívnenie. Od tohoto roku 

(s výnimkou roku 1958) sa zaznamenáva pravidelný nárast celkového objemu životného 

poistenia. V roku 1959 dokonca Štátna poisťovňa prvýkrát prekročila plánované úlohy 

v rozvoji poistenia osôb. 

Priaznivý vývoj v oblasti poistenia osôb malo za následok aj ďalšie zavádzanie 

nových druhov poistenia. V roku 1958 zaviedla Štátna poisťovňa dva nové druhy 

poistenia osôb. 

Jedným z nových druhov poistenia osôb bolo Združené poistenie mládeže. Toto 

poistenie sa presadzovalo zo začiatku veľmi ťažko. Cieľovou skupinou boli mladé 

rodiny s deťmi, ktoré patrili do sociálnej vrstvy, ktorá po vykonanej peňažnej reforme 
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zostala finančne veľmi slabá. Týmto poistením bol poistený zaopatrovateľ39 (osoba, 

ktorá poistenie zjednávala a poistné platila) a poistené dieťa40 (od šiestich týždňov 

života do dovŕšenia 18 rokov života41). 

Druhým z nových druhov poistenia osôb zavedených Štátnou poisťovňou bolo 

Všeobecné poistenie osôb. Tento druh poistenia mal najväčšiu odozvu hlavne medzi 

vrstvou družstevných roľníkov. Tí v tej dobe boli odmeňovaní formou mesačných záloh 

na tzv. pracovné jednotky. Úlohou poisťovne bolo získať doplatky na pracovné 

jednotky, ktoré predovšetkým prosperujúce družstvá vyplácali na výročných členských 

schôdzach jednotlivým členom. Poistení družstevníci si týmto poistením vytvárali určitú 

formu finančnej rezervy do budúcnosti a za úrok z vloženej čiastky aj potrebnú poistnú 

ochranu. 

3.6 Vývoj zahraničného poistenia a zaistenia 

Pri poisťovaní mimo územia vlastného štátu dochádza k styku s odlišnými 

dopravnými, klimatickými, právnymi a sociálnymi podmienkami. Poisťovanie 

devízovej povahy rizík dotýkajúcich sa styku so zahraničím obnáša odlišnú 

problematiku od ostatných poisťovacích odvetví. V tejto oblasti sa nedá vychádzať 

z nejakých predošlých skúseností, pretože rizikové podmienky sa neustále podstatne 

menia vplyvom rôznych faktorov. Poisťovaciu činnosť sťažujú nielen stále sa meniace 

rizikové podmienky, ale aj pôsobenia odlišných právnych noriem, zvyklostí 

a konkurenčných vplyvov. 

Ako som už spomínal, od roku 1953 sa majetok v správe štátnych organizácií 

nepoisťoval. Výnimku tvorilo aj poistenie majetku podnikov zahraničného obchodu, ak 

bol predmetom ich obchodnej činnosti. Tento majetok predstavoval devízové hodnoty 

a okrem toho pri vývoze prevažná časť poistenia kryla záujem zahraničných 

zákazníkov, ktorí kupovali československé výrobky. Zahraničným poistením 

a zaistením sa zaoberala Správa zahraničného poistenia Štátnej poisťovne42. 

39 V prípade predčasnej smrti zaopatrovateľa sa dieťaťu vyplácalo ihneď 20 % z pohrebného a vo výročný 
deň počiatku poistenia ročný dôchodok vo výške 20 % z poistenej čiastky až do konca poistenej doby. Ak 
utrpel úraz s trvalými následkami, poistené dieťa malo nárok na príslušnú náhradu podľa vyhlášky 
z dvojnásobku poistenej čiastky. 
40 Pri dožití poisteného dieťaťa konca poistnej doby sa vyplácala poistná čiastka. V prípade predčasnej 
smrti dieťaťa počas poistnej doby bolo 80 % zo zaplateného poistného vrátené. 
41 U detí starších ako 10 rokov muselo byť poistenie zjednané aspoň na dobu ôsmych rokov. 
42 Zákonom č. 82/1966 premenovaná na Závod pre zahraničné poistenie a zaistenie (pozri časť 3.3.1.3). 
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3.6.1 Poistenie zahraničnej dopravy 

Najrozsiahlejšou časťou činnosti zahraničného poistenia bolo poisťovanie 

zahraničnej dopravy, ktoré bolo fakticky priamo závislé na rozvoji zahraničného 

obchodu, taktiež aj na miere využitia poistenia v zahraničnom styku. 

Pri československom vývoze rozhodovali o poistení zahraniční odberatelia 

československého tovaru. Títo odberatelia sa pre československé poistenie rozhodovali 

len vtedy, ak im z toho plynuli určité výhody. Je nutné poznamenať, že pre 

zahraničných odberateľov bolo vždy výhodnejšie si dopravu poistiť len u jedinej 

poisťovni (domácej alebo československej), čím boli eliminované pochybnosti o tom, 

kde daná škoda vznikla a ktorou poisťovňou má byť uhradená. 

Štátna poisťovňa vynakladala čo najvyššie úsilie, aby poistenie československou 

stranou bolo uzavreté v čo najväčšom množstve prípadov. Snažila sa o to, aby bolo 

spolu s československým tovarom predané aj československé poistenie, čím sa zvyšoval 

devízový prínos vo forme poistného43. 

Pri dovoze do Československa rozhodoval o poistení československý dovozca 

(určoval pri kúpe podmienky takže mal možnosť aj určiť či a u ktorej poisťovni sa 

poistenie uzavrie). 

Dovozom a vývozom sa v Československu zaoberali špecializované organizácie 

zahraničného obchodu, ktoré mali monopol vždy na jeden druh sortimentu. 

Zjednávanie rámcových poistných zmlúv poistenia zahraničnej dopravy s týmito 

organizáciami zjednodušovalo styk poisťovne s nimi (pri stanovovaní jednotných 

poistných podmienok, účtovaní poistného či štatistickom vyhodnocovaní 

výsledkov poistenia). Poistenie zahraničnej dopravy bolo možné okrem u týchto 

organizácií zahraničného obchodu uzavrieť v menšej miere aj u rôznych iných 

organizácií (zväzy umelcov, filatelistov). 

Jasnou politikou pri presadzovaní československého zahraničného poistenia 

na domácej a zahraničnej pôde bolo poskytovanie výhodnejších poisťovacích služieb 

(nielen vo výške poistného ale aj v rozsahu poistného krytia) ako konkurencia. 

U poistenia zahraničnej dopravy sa ustálili tri typy rozsahu poistného krytia, medzi 

43 Tento devízový prínos nebol vôbec bezvýznamný. Dôkazom toho boli kroky, ktorými mnohé štáty 
vydávali zákonné ustanovenia zaväzujúce dovozcov k uzavretiu poistenia u domácich poisťovien 
s cieľom úspory devíz, ktoré by boli vydané na poistné pri nákupe tovaru vrátane zahraničného poistenia. 
Na druhej strane mnoho štátov nútilo svojich vývozcov k lpeniu na predaji vlastného tovaru iba 
s domácim poistením a tým zvyšovali prínos devíz. 
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ktorými bola možnosť najlepšieho výberu podľa druhu a chúlostivosti prepravovaného 

tovaru. Od typu rozsahu krytia závisela tiež aj výška poistného. 

V roku 1964 bola Štátnou poisťovňou zvolená nová forma poisťovacích 

podmienok pre poisťovanie medzinárodnej dopravy. Nové poisťovacie podmienky 

prešli k novej forme vyjadrenia rozsahu poistného krytia, ktorá bola považovaná za viac 

výhodnú pre poistenú osobu44. 

3.6.2 Poistenie zahraničných úverov 

Poistenie zahraničných úverov dopĺňalo poistenie zahraničnej dopravy, ktorej 

predmetom poistnej ochrany boli výlučne škody vzniknuté počas prepravy na 

prepravovanom tovare. Poistenie zahraničných úverov poisťovalo tzv. majetkovú újmu, 

ktorá vznikla napríklad pri zdržaní prepravy v dôsledku nehody alebo pri dodatočných 

nákladoch pri odchýlení z pôvodnej prepravnej trasy. 

U tohoto typu poistenia bola poistená finančná strata, ktorá vznikla nezaplatením 

pohľadávky za dodávku tovaru pri splatnosti úverovanej čiastky. Štátna poisťovňa 

poisťovala ale len nezaplatenie v dôsledku platobnej neschopnosti, nie v dôsledku 

platobnej nevôle. 

Československo ako pomerne významný vývozca strojárenských výrobkov 

využívalo poistenie zahraničných úverov veľmi často. U strojárenských výrobkov bolo 

totiž obvyklé poskytovať odberateľovi dlhodobé či krátkodobé úvery. 

44 Do roku 1964 boli používané poistné podmienky zvlášť pre každý druh dopravného prostriedku , 
ktorým bol tovar dopravovaný. Základná koncepcia rozsahu poistného krytia bola založená na 
jednotlivom vymenovaní poistných rizík. Nové poisťovacie podmienky v záujme jednoduchosti 
a zrozumiteľnosti vychádzali z univerzality poistného krytia. 
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4. České poisťovníctvo počas budovania centrálne 
plánovaného hospodárstva v podmienkach federatívneho 
štátu (1969-1989) 

4.1 Poistné potreby 

Poistné potreby sa v značnej miere zmenili v oboch častiach štátu po premene 

Československa na federatívny štát a vytvorením dvoch samostatných monopolných 

poisťovien (Českej štátnej poisťovne a Slovenskej štátnej poisťovne). 

Obidve poisťovne museli reagovať na nové poistné potreby v tomto období 

vyplývajúce z rozvoja životnej úrovne obyvateľstva Československa a rastúceho 

objemu činností organizácií „socialistického sektoru" ale aj iných ako socialistických 

organizácií. V súvislosti s okupovaním územia Československa sovietskymi vojskami 

vznikali nové poistné potreby rozsiahleho charakteru (napr. poistenie motorových 

vozidiel Sovietskej armády). Radu dôležitých poistných potrieb vyvolala aj 

napr. výstavba ropovodu a plynovodu cez československé územie a s ňou 

spojené riziká. 

4.2 Rozdelenie Štátnej poisťovne 

V priebehu roku 1968 sa v rámci príprav federatívneho usporiadania štátu 

pracovalo aj na federatívnom usporiadaní poisťovníctva. Pracovné skupiny 

odborníkov z obidvoch poisťovní pripravovali rozdelenie niektorých poistných 

kmeňov a celoštátnych poistných zmlúv spravovaných Závodom zvláštnych prevádzok 

v Prahe. 

Zákonom č. 162/1968 Zb., sa rozdelila unitárna Štátna poisťovňa na Českú 

štátnu poisťovňu a Slovenskú štátnu poisťovňu, ktoré tvorili samostatné poisťovacie 

a zaisťovacie podniky. Podľa tohoto zákona obidve poisťovne vstúpili do práv 

a záväzkov Štátnej poisťovne nasledujúcim spôsobom: 

• Česká štátna poisťovňa vstúpila do práv a záväzkov zo zmluvných 

a zákonných poistení a zo zaisťovacích zmlúv, ktoré boli predmetom 

podnikania organizačných zložiek doterajšej Štátnej poisťovne so sídlom 

na území Českej socialistickej republiky. 

33 



• Slovenská štátna poisťovňa vstúpila do práv a záväzkov zo zmluvných 

a zákonných poistení, ktoré boli predmetom podnikania organizačných 

zložiek doterajšej Štátnej poisťovne so sídlom na území Slovenskej 

socialistickej republiky. 

Predstavitelia obidvoch poisťovní sa dohodli, že devízové záujmy štátu v oblasti 

poisťovníctva vo všetkých typoch poistenia, ktoré súviseli s medzinárodným stykom 

v cudzej mene, bude prevádzkovať pre celé Československo Česká štátna poisťovňa 

a to prostredníctvom Závodu pre zahraničné poistenie a zaistenie. Slovenská 

štátna poisťovňa sa zaviazala, že bude vykonávať sprostredkovaciu činnosť pre tieto 

druhy poistenia na území Slovenskej socialistickej republiky pre Českú štátnu 

poisťovňu. 

Česká aj Slovenská štátna poisťovňa, obidve inštitúcie mali byť samostatnými 

socialistickými podnikmi a príslušné národné Ministerstvo financií malo vykonávať 

dozor v presne vymedzenom rozsahu. Nepočítalo sa s možnosťou, že by Česká štátna 

poisťovňa otvárala svoje pobočky na slovenskom území a vice verša. 

Napriek tomu, že Česká štátna poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa tvorili 

samostatné poisťovacie a zaisťovacie podniky, medzi obidvoma poisťovňami vznikla 

veľmi úzka spolupráca. Stanovila sa jednotná cenová politika na celom území 

Československa spojená s jednotnou tarifnou politikou obidvoch poisťovien. Úzka 

spolupráca vytvorila vhodné podmienky pre rovnomerný rozvoj poisťovníctva 

na celoštátnom území a docielila, že poskytovanie poisťovacích služieb v celom štáte 

bolo rovnaké a stále kvalitnejšie. 

Podľa spomínaného zákona č. 162/1968 Zb., sa fondy a rezervy poistného 

rozdelili medzi obidve no vo vzniknuté štátne poisťovne v rozsahu zodpovedajúcemu 

prebratiu práv a záväzkov zo zmluvného a zákonného poistenia, a zo zaisťovacích 

zmlúv. 

4.2.1 Organizácia a riadenie nových štátnych poisťovní 

V organizácii Českej štátnej poistovne nedošlo od 1.1. 1969 k podstatným 

zmenám oproti stavu v Štátnej poisťovni na českom území. Najvyšším orgánom Českej 
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štátnej poisťovne bolo generálne riaditeľstvo45, v jednotlivých krajoch mala svoje 

oblastné závody a v okresných mestách ich pobočky. Ak bolo ešte nutné, boli zriadené 

v ďalších mestách a strediskových obciach agentúry. Okrem týchto organizačných 

jednotiek mala Česká štátna poisťovňa ešte tri špecializované závody v Prahe, Závod 

výpočtovej techniky, Závod zvláštnych prevádzok a Závod zahraničného poistenia 
• 46 

a zaistenia . 

V organizácii Slovenskej štátnej poistovne takisto nedošlo od 1.1. 1969 

k podstatným zmenám, v novom organizačnom poriadku sa v podstate upravilo iba 

členenie generálneho riaditeľstva a pracovná náplň jeho útvarov. Generálne riaditeľstvo 

Slovenskej štátnej poisťovne bolo vybudované z bývalého Oblastného riaditeľstva 

Štátnej poisťovne pre Slovensko. Okrem toho prevzala Slovenská štátna poisťovňa bez 

žiadnych zmien aj tri oblastné závody47. 

4.3 Vývoj živelného poistenia (poistenie majetku a zodpovednosti za 
škodu) 

Na základe federatívneho usporiadania československého štátu sa s účinnosťou 

od 1. januára 1969 predpisy poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií 

začali vydávať národné Ministerstvá financií príslušnej republiky. Vyhláškou 

Ministerstva financií ČSR č. 166/1969 Zb., a vyhláškou Ministerstva financií SSR 

č. 184/1969 Zb., sa stanovili rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických 

poľnohospodárskych organizácií48. Novými úpravami sa sledovalo hlavne zjednotenie 

zásad pre výpočet poistného a pre určenie výšky plnenia poisťovne pri zachovaní 

úrovne sadzieb poistného. Od 1. januára 1976 boli obidve vyhlášky nahradené novými 

vyhláškami49. 

Samotné vyhlášky obsahovali aj zvláštne ustanovenia o zabraňovaní škodám. 

Poisťovni sa predpisovala povinnosť vyvíjať činnosť k zabraňovaniu škodám 

v spolupráci s orgánmi činnými v zábrane škôd a poskytovať z plánovanej časti 

prijatého poistného za toto poistenie finančné prostriedky na zábranu škôd. 

45 Generálne riaditeľstvo organizovalo a kontrolovalo činnosť na celom českom území. V jeho čele stál 
generálny riaditeľ, ktorý mal právo jednať v mene poisťovne vo všetkých záležitostiach a rozhodoval 
o jeho vnútornom usporiadaní. 
46 Pozri časť 3.3.1.1, časť 3.3.1.2 a časť 3.3.1.3. 
47 Počet oblastných závodov sa rovnal počtu politických krajov (Bratislava, Zvolen, Košice). 
48 S účinnosťou od 1. januára 1970. 
49 Vyhláškou Ministerstva financií ČSR č. 161/1975 Zb., a vyhláškou Ministerstva financií SSR 
č. 162/1975 Zb. 
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu obyvateľstva v tomto období 

rozvíjalo všetky do tejto doby osvedčené druhy poistenia. Žiadne zásadné zmeny sa 

v tomto type poistenia neprejavili. 

4.4 Vývoj poistenia osôb 

V rámci príprav federatívneho usporiadania štátu sa pripravovalo aj federatívne 

usporiadanie poisťovníctva. V tomto období sa koncepcia rozvoja poistenia 

obyvateľstva v obidvoch štátnych poisťovňách staviala na prednostnom rozvoji 

poistenia osôb, ktoré sa stalo najdynamickejším druhom zmluvného poistenia. Pri 

rozvoji poistenia osôb v Československu dochádzalo k úzkej spolupráce obidvoch 

štátnych poisťovní50. 

Od 1. januára obidve národné Ministerstvá financií vydali tzv. Zásady 

o bezziskovosti v životnom a dôchodkovom poistení. Zásady bezziskovosti sa premietli 

do poskytovania zvláštných prémií, ktoré sa zaviedli od 1. januára 1975 obsahovo 

zhodnými výnosmi Ministerstiev financií ČSR a SSR. U poistení so začiatkom 

1. januára 1975 a neskôr boli zvláštne prémie zaručené zmluvou, pre poistenie 

so začiatkom pred 1. janurárom 1975 mali zvláštne prémie charakter pevne stanovených 

nárokov bez predchádzajúceho zmluvného dojednania medzi poisťovňou a poistenou 

osobou (resp. osobou, ktorá poistenie dojednala). Výška zvláštnych prémií sa stanovila 

pri likvidácii poistného z poistných udalostí, u ktorých bol nárok na zvláštne prémie. 

Prémia závisela: 

• na druhu poistenia osôb, 

• na dobe trvania osôb, 

• na tom, či išlo o úmrtie alebo dožitie, 

• na výške poisteného kapitálu alebo dôchodku, 

• na tom, či išlo o poistenie so začiatkom pred alebo po 1. januári 1975. 

4.5 Vývoj zahraničného poistenia a zaistenia 

Sedemdesiate a osemdesiate roky sa niesli v znamení silného kvalitatívneho 

a kvantitatívneho rozvoja československého zahraničného poistenia a zaistenia. Ako 

som už spomínal, zahraničným poistením a zaistením sa zaoberal Závod pre zahraničné 

50 Dôkazom toho je aj Dohoda o vzájomných vzťahoch a spolupráci z 12. marca 1969. 
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poistenie a zaistenie51, ktorého hlavnou úlohou bolo vytvoriť predpoklady pre 

poskytovanie devízových poistných služieb, vyplývajúcich z potrieb československého 

zahraničného obchodu a podmienok plné medzinárodnej konkurencie. 

Rozvoj svetového obchodu spojené s novými formami zahraničnej obchodnej 

činnosti a vzrastajúcimi požiadavkami zahraničných zákazníkov vyvolával trvalý tlak 

na zvyšovanie kvality československého zahraničného poistenia a zaistenia. Poistné 

čiastky a prijaté poistné sa takisto stále zvyšovali52. 

Tabuľka č. 3.1: Vývoj poistných čiastok a prijatého poistného v Československu 

Rok Poistná čiastka (v mld. Kč) Prijaté poistné (v mil. Kč) 
1959 1 2 , 6 4 8 , 6 

1965 2 1 , 6 5 2 , 5 

1970 9 4 , 8 2 4 5 , 3 

1975 1 6 8 , 3 3 6 4 , 1 

1980 1 9 1 , 7 4 3 8 , 2 

1985 1 8 9 , 4 4 8 6 , 1 

Zdroj: Chaloupecký, Josef, Marvan, Miroslav (1997, str. 244) 

Významnú spoluprácu predstavovala India, kde bolo postavených niekoľko 

desiatok veľkých a stredných závodov zabezpečených československým poistením. 

K podobnej spolupráci dochádzalo aj so štátmi ako Bangládeš, Sýria, Irák, Egypt 

či Brazília. 

Sedemdesiate roky priniesli aj javy ako nestabilita menových kurzov, ropné 

šoky, ekologické katastrofy a prehlbovanie diskriminačných opatrení, čo výrazne 

ovplyvnilo československý zahraničný obchod a samozrejme to malo odozvu aj na 

rozsahu služieb, ktoré poskytovala poisťovňa. V tomto období musel taktiež Závod pre 

zahraničné poistenie a zaistenie prepracovať poistné podmienky pre poistenie 

zodpovednosti z chyb výrobkov, rozpracovať dopady rôznych právnych poriadkov 

krajín, do ktorých smerovali výrobky z Československa a iné. 

Rozvoj československého zahraničného poistenia bol realizovaný nielen 

v dôsledku rozvoja československého zahraničného obchodu vo vzťahu k vyspelým 

kapitalistickým a rozvojovým krajinám, ale aj z nutnosti nahrádzať zníženie 

poistného z oblastí so zákazom poistenia a v dôsledku poklesu kurzu53 inými novými 

51 Zahraničné poistenie a zaistenie zabezpečovala pre celé Československo Česká štátna poisťovňa. Viac 
v časti 4.2. 
52 Až na rok 1985 kedy sa od roku 1980 poistná čiastka mierne znížila. 
53 Hlavne americkým dolárom. 
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druhmi poistenia. Pracovníci Závodu pre zahraničné poistenie a zaistenie boli nútení 

z času na čas prehodnocovať najväčšie poistné udalosti a vyvodzovať z nich poučenia 

pre ďalší rozvoj zahraničného poistenia a zaistenia54. 

54 K týmto najväčším poistným udalostiam patrilo napríklad potopenie československej lode Pionier 
a záchrana prepravovaného tovaru v roku 1969. 
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5. České poisťovníctvo v období po roku 1989 do vzniku 
v 

samostatnej Českej republiky 

5.1 Poistné potreby 

K zásadným zmenám poistných potrieb došlo hlavne v poistení 

poľnohospodárskych družstiev, keďže sa v dôsledku privatizácie znížil nielen ich počet, 

ale predovšetkým aj ich vnútorná hodnota a ekonomická sila. Takisto no vo vznikajúca 

vrstva podnikateľov prejavovala stále väčší záujem o poistenie svojich podnikov, taktiež 

aj o životné poistenie pre seba a príslušníkov svojich rodín. Rychlý rast motorizmu mal 

tiež svoju váhu na úprave poistení motorových vozidiel (poistenie zodpovednosti za 

škodu, havarijné poistenie). 

V krajine rástli násilné trestné činy, z ktorých na prvom mieste boli krádeže 

(predovšetkým motorových vozidiel), vykrádanie domácností a rekreačných chát. 

Takisto stúpal aj počet dopravných nehôd. 

5.2 Vývoj právnej úpravy poisťovníctva 

Podmienky tržného mechanizmu rozvíjajúce sa v roku 1990 umožnili 

kvalitatívnu zmenu návrhov Českej národnej rady oproti návrhu, ktorý sa začal 

rozpracovávať ešte v rokoch 1988-1989. 

5.2.1 Základné črty zákona č. 185/1991 Zb., o poisťovníctve 

Najvýznamnejším zákonom bol zákon č. 185/1991 Zb., o poisťovníctve55, ktorý 

bol zameraný na: 

• úpravu a vymedzenie organizačne-právnych foriem podnikov 

vykonávajúcich poisťovaciu činnosť, 

• zavedenie koncesného systému, 

• vytvorenie dozorného orgánu nad poisťovníctvom v rámci ministerstva 

financií a stanovenie kompetencií tohoto orgánu, 

• stanovenie pravidiel tvorby a užitia účelových poistných fondov a zásad 

pre rozpracovanie týchto pravidiel vo vyhláškach ministerstva financií, 

55 Tento zákon vstúpil v platnosť 28. mája 1991. 
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• vymedzenie pravidiel pôsobenia zahraničných poisťovien na českom 

poisťovacom trhu56. 

Tento zákon zaisťoval rovnosť medzi poisťovňami a zaisťovňami, čo býva 

bežným ustanovením vo vyspelých ekonomikách. Od roku 1948 sa v Československu 

zaisťovanie realizovalo iba vo vzťahu k zahraničnému poisteniu, nový zákon však dal 

možnosť zabezpečiť zaistením aj domáce riziká na domácom poistnom trhu. 

Okrem štátneho podniku a akciovej spoločnosti sa podľa tohoto zákona 

umožňovalo podnikanie v poisťovníctve aj družstvu alebo družstevnému podniku, ale aj 

iným než uvedeným subjektom. Životné poistenie osôb (s trvalým bydliskom v Českej 

republike), poistenie majetku (nachádzajúceho sa na území Českej republiky) 

a poistenie zodpovednosti za škody (vyplývajúce z činnosti fyzických alebo 

právnických osôb na území Českej republiky) bolo možné uskutočniť iba v poisťovni, 

ktorá v súlade s týmto zákonom podniká na území Českej republiky. 

Dôležitým krokom bolo zavedenie koncesného systému udelenia práva na 

podnikanie v poisťovníctve. Hlavným cieľom tohoto systému bolo zabrániť hazardu 

podnikania v oblasti poisťovníctva, aby bola každá poisťovňa plniť dlhodobé záväzky 

a mala k tomu potrebný kapitál a kvalifikovaných ľudí. Udelenie povolenia 

k podnikaniu poisťovne nebolo možné vydať, ak bolo dozorným orgánom zistené, že 

nie je záruka dlhodobého zabezpečenia záväzkov poisťovne voči poisteným subjektom 

a že poisťovňa nemá dostatočný počet odborných pracovníkov. Poisťovne so sídlom 

mimo územia ČSFR mohli na území ČSFR podnikať iba v rozsahu povolenia udeleného 

domácim dozorným orgánom. 

Veľká právomoc sa dostala poisťovňám v oblasti zmluvných typov poistenia, 

čím sa umožnila tvorba poistenia presne na mieru jednotlivých poistených osôb podľa 

ich konkrétnych špecifických ekonomických a rizikových podmienok. Otázky poistných 

podmienok a poistnej sadzby bolo na rozhodnutí každej poisťovne zvlášť podľa svojich 

potrieb, nepripúšťalo sa, aby boli predpísané centrálne všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Cena a kvalita poistenia dávali základné predpoklady úspešnosti 

fungujúceho trhu. Všeobecné poistné podmienky mali presne obsahovať: 

• vymedzenie poistnej udalosti, 

• rozsah a splatnosť poistného plnenia, 

• výšku poistného a j eho platenia, 

• poistné obdobie a dĺžku platnosti poistnej zmluvy. 

56 Bôhm (2004). 
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Dozorný orgán mohol zrušiť poisťovni povolenie k podnikaniu v prípade, 

že poisťovňa porušuje povinnosti stanovené týmto zákonom. V prípade 

požiadania poisťovne o odobranie povolenia k podnikaniu, dozorný orgán povolenie 

odoberie. 

Pred podaním žiadosti o povolení k podnikaniu poisťovne bol žiadateľ povinný 

zložiť kauciu vo výške 10 mil. Kčs, ak by išlo o zahraničnú poisťovňu, dozorný orgán 

má právo kauciu zvýšiť. Kaucia je vrátená v prípade neudelenia povolenia 

k podnikaniu. Dozorný orgán má právo uložiť poisťovni pokutu až do výšky 

100 mil. Kčs, pokiaľ pri výkone poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti opätovne, alebo 

závažným spôsobom poruší povinnosti stanovené pre výkon tejto činnosti vo všeobecne 

záväznom právnom predpise, alebo v opatrení dozorného orgánu, alebo keď poisťovňa 

opätovne alebo závažným spôsobom poškodí záujmy alebo dobré meno poisťovien 

v krajine. O porušení rozhoduje dozorný orgán. Podľa tohoto zákona, celá kaucia 

pripadá štátu, ak nastane prípad, že sa poisťovni odobralo povolenie k podnikaniu 

v poisťovníctve z dôvodu, že pri udelení povolenia k podnikaniu v poisťovníctve boli 

v žiadosti o udelenie povolenia vedome uvedené nepravdivých údajov. Kaucie a pokuty 

sa v uvedených prípadoch odovzdávali do rozpočtu republiky. 

Nový zákon o poisťovníctve po prvýkrát jednoznačne definoval účelové fondy, 

ktoré museli jednotlivé poisťovne podľa rozsahu svojej činnosti vytvárať. 

Pre zabezpečenie dostatočnej likvidity vytvárali všetky poisťovne základný rezervný 

fond a fond zábrany škôd. V prípade, že sa poisťovňa zaoberala aj životným poistením, 

bola povinná vytvoriť aj fond rezerv poistného. Ak jej vyplývala 

povinnosť poskytovať plnenie v zahraničnej mene, bola povinná vytvoriť aj devízový 

rezervný fond57. 

Poisťovne boli povinné viesť účtovníctvo o stave pohybu majetku a záväzkov, 

o nákladoch a výnosoch, zisku alebo strate a o rozdelení zisku. 

Stále viac inštitúcií v rôznych formách zaoberajúcich sa poisťovacou činnosťou 

sa rodilo v podmienkach rozvíjajúceho sa tržného mechanizmu na území Českej 

a Slovenskej republiky. Z toho vyplynula nutnosť kontroly dodržovania právnych 

predpisov a serióznosti v podnikaní jednotlivých poisťovien. Bolo rozhodnuté, že dozor 

bude vykonávať štátny orgán zostavený zo špičkových odborníkov so znalosťami 

57 Jednotlivé fondy nebolo možné poisťovni odobrať a ich zostatky sa prevádzali do nasledujúcich rokov 
bez žiadneho obmedzenia. Finančné prostriedky účelových poistných fondov museli byť uložené 
v československých peňažných ústavoch (ak predpis nestanovil inak), prostriedky na fondoch 
nepodliehali daňovým a odvodovým povinnostiam. 
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v oblasti poisťovníctva. Štátny dozor pre Českú republiku vykonávalo Ministerstvo 

financií ČR (pre Slovensko vykonávalo dozor Ministerstvo financií SR), štátnemu 

dozoru nad poisťovníctvom na danom území podliehali poisťovne so sídlom na danom 

území a zahraničné právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa poisťovacou činnosťou 

na danom území. Dozorný orgán nepredstavoval riadiaci orgán, ale povoľovací 

a kontrolný orgán v oblasti poisťovacej činnosti, jeho povinnosti a práva boli v zákone 

jednoznačne vymedzené. 

Z dôvodu presadzovania samostatnosti a samofínancovania v podmienkach 

tržného mechanizmu muselo byť jednotlivým poisťovňám ponechané právo na určenie 

špecifických poistných podmienok a sadzieb poistného podľa konkrétnych potrieb 

poistenej osoby (prípadne potrieb poisťovne). 

Dozorný orgán mal právomoc pozastaviť poisťovni výkon činnosti na určitú 

dobu (prípadne do odstránenia nedostatkov v celom alebo vymedzenom rozsahu). 

Objektívnosť rozhodovania dozorného orgánu a právnu ochranu poisťovne 

zabezpečovalo správne riadenie, v ktorom sa rozhodovalo o pozastavení oprávnenia 

k výkonu činnosti a o zrušení povolenia k podnikaniu. Voči jednotlivým rozhodnutiam 

bolo možné odvolania, prípadne možnosti preskúmania samotným súdom. 

Pri pozastavení oprávnenia k výkonu činnosti bolo možné toto oprávnenie opäť 

nadobudnúť. 

Čo sa týka zahraničných poisťovien, tie mohli na území Československa pôsobiť 

len prostredníctvom svojho obchodného zastupiteľstva so sídlom v Československu za 

podmienok stanovených týmto zákonom a zvláštnych predpisov58. Podľa tohto zákona 

mohli zahraničné osoby založiť na území Československa poisťovňu iba ako akciovú 

spoločnosť59. Zákon takisto určoval dobu jeden rok od účinnosti tohoto zákona, po 

ktorej až mohli začať pôsobiť zahraničné poisťovne prostredníctvom svojich 

obchodných zastupiteľstiev60. 

Zahraničné poisťovne sa mohli dostať na československý poistný trh aj 

prostredníctvom akciového podielu v poisťovni, ktorá bola založená českou alebo 

slovenskou právnickou alebo fyzickou osobou. Výšku tohoto podielu na základnom 

58 Zákonom č. 42/1990 Zb., o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov. 
59 Za podmienok stanovených zákonom č. 173/1988 Zb., o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou 
v znení zákona č. 112/1990 Zb., a zákonom č. 104/1990 Zb., o akciových spoločnostiach. 
60 Tzn. 28. mája 1992. 
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kapitále predstavovalo v Českej republike 45 %, toto obmedzenie platilo 

do 28. mája 199261. 

5.3 Demonopolizácia československého poistného trhu 

V rokoch 1990 až 1992 došlo k zásadnej zmene v organizácii poisťovien na 

československom poistnom trhu. Demonopolizáciu poisťovníctva v Československu 

odštartovala svojou činnosťou Kooperatíva, družstevná česko-slovenská poisťovňa, 

akciová spoločnosť v Bratislave, až 1. marca 1991. Táto poisťovňa bola založená 

družstevnými zväzmi výrobných a spotrebných družstiev Českej republiky a Slovenskej 

republiky, taktiež aj Slovenskou poisťovňou, štátnym podnikom, koncom roku 1990. 

Zahraničnú kapitálovú účasť v nej mala rakúska poisťovňa Wiener Städtische 

Versicherungs A.G., Viedeň. 

V období týchto rokov sa obidve národné poisťovne premenili zo štátnych 

poisťovien na akciové spoločnosti62 (Česká poisťovňa a.s., Praha a Slovenská 

poisťovňa, a.s., Bratislava). 

Postupom času vznikali a zahajovali svoju činnosť nové poisťovne. 

K 31. decembru 1992 malo oprávnenie k výkonu poisťovacej činnosti v Českej 

republike tieto poisťovne: 

• Česká poisťovňa a.s., Praha, 

• Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, 

• Kooperatíva, družstevná česko-slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, 

• Otčina, a.s., Nitra, 

• EGAP, a.s., Praha, 

• Nationale-Nederlanden, Praha63, 

• Prvá americko-česká poisťovňa, a.s., Praha, 

• Hasičská poisťovňa, a.s., Praha, 

• Allianz, a.s., Praha, 

61 Na Slovensku to bolo iba 25 % základného kapitálu s obmedzením na dobu neurčitú. To sa však 
zmenilo zákonom SNR č. 197/1992 Zb., ktorý nadobudol platnosť 13. mája 1992. 
62 Česká poisťovňa a.s. začala budovať integrované finančné služby pod názvom ČESKÁ POISŤOVŇA 
GROUP, kde sa postupne zaradili Česká poisťovňa a.s., Pragobanka, a.s., Kapitálová investičná 
spoločnosť Českej poisťovne, a.s., Penzijný fond Českej poisťovne, a.s., Česká poisťovňa-Slovensko, a.s., 
Česká poisťovňa Zdravie, a.s. a Alpha Broker, a.s. Podobné zmeny prebehli aj v Slovenskej 
poisťovni, a.s. 
63 Prvá zahraničná poisťovňa (z Holandska), zaregistrovaná 27. mája 1992. 
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• Poisťovňa IB, a.s., Pardubice, 

• Živnostenská poisťovňa, a.s., Pardubice, 

• Gothaer, a.s., Praha. 

Okrem týchto poisťovien bolo k 31. decembru 1992 zaregistrovaných aj deväť 

obchodných zastupiteľstiev zahraničných poisťovien64. 

V Slovenskej republike malo k 31. decembru 1992 oprávnenie k vykonávaniu 

poisťovacej činnosti tieto poisťovne: 

• Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, 

• Česká poisťovňa a.s., Praha, 

• Kooperatíva, družstevná česko-slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, 

• Otčina, a.s., Nitra, 

• EGAP, a.s., Praha, 

• Union, a.s., Bratislava, 

• Slovenská investičná poisťovňa, a.s., Košice, 

• ERGO, a.s., Bratislava, 

• Podporné pohrebné združenie na Slovensku, Betliar. 

Okrem týchto poisťovien bolo k 31. decembru 1992 zaregistrované na 

slovenskom území aj jedno obchodné zastupiteľstvo zahraničnej poisťovne65. 

5.4 Vývoj živelného (elementárneho) poistenia 

Najvýznamnejšou zmenou vo vývoji živelného poistenia v tomto období bola 

zmena zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenou 

prevádzkou motorového vozidla. Tento typ poistenia bol upravený až do konca 

roku 1991 vyhláškou Ministerstva financií ČSR č. 123/1974 Zb., v znení 

vyhlášky č. 137/1990 Zb66. 

64 Versicherunganstalt der Ôsterreichischen Bundesländer, Viedeň, Rakúsko; Inverna GmbH, 
Assekuranz-Makler, Hamm, Nemecko; EA-Generali Aktiengesellschaft, Viedeň, Rakúsko; ZUrich 
Versicherungs-Gesellschaft, Zurich, Švajčiarsko; Victoria International Aktiengesellschaft fur 
Beteiligungen, Dusseldorf, Nemecko; D.A.S. International Ríickversicherungs und Beteiligungs-
Aktiengesellschaft, Mníchov, Nemecko; Willis Coroon Európe Limited, Londýn, Veľká Británia; Cigna 
Insurance Company of Európe, Brusel, Belgicko; Austria-Collegialität Ôsterreichische Versicherungs-
Aktiengesellschaft, Viedeň, Rakúsko. 
65 Ztirich Versicherungs-Gesellschaft, Zurich, Švajčiarsko. 
66 Na Slovensku to bolo vyhláškou Ministerstva SSR č. 124/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 143.1990 Zb. 
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Federálnym zhromaždením uznesený ústavný zákon č. 23/1991 Zb., sa zaviedla 

Listina základných práv a slobôd67, podľa ktorej bolo možné ukládať povinnosti iba na 

základe zákona a v jeho medziach. Keďže zákonné poistenie bolo v roku 1953 zavedené 

vládnym nariadením a nie zákonom, bolo potrebné postúpiť určité kroky. 

V Slovenskej republike tento krok predstavovalo prijatie zákona 

SNR č. 24/1991 Zb., v ktorom sa ustanovilo zákonné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenou prevádzkou motorového vozidla. Tento typ poistenia poskytovala 

Slovenská poisťovňa a. s. V Českej republike sa úprava tohoto poistenia zákonom 

predbežne nevykonala, naďalej platili podmienky z vládneho nariadenia z roku 1953 

a toto poistenie poskytovala Česká poisťovňa a.s. 

Od zavedenia tohoto typu poistenia v roku 1951 sa jednotlivé sadzby poistného 

nezvyšovali, čo v spojení so zmenou podmienok a prostredia na poistnom trhu viedlo 

k stavu, kedy náklady na toto poistenie značne prevyšovali sumu zaplateného 

poistného (až o 200 až 300 %). Potrebné zmeny vykonala vyhláška 

Ministerstva financií ČR č. 492/1991 Zb. (respektíve vyhláška Ministerstva 

financií SR č. 423/1991 Zb.68). Sadzby poistného týmito vyhláškami značne narástli, aj 

keď jednotlivé poisťovne navrhovali ešte výraznejší nárast týchto sadzieb (to nebolo 

schválené národnými Ministerstvami financií). 

5.5 Vývoj poistenia osôb 

Výsledky vývoja poistenia osôb v Českej republike v tomto období boli veľmi 

priaznivé. Tieto pozitivné výsledky boli výsledkom celkového priaznivého vývoja 

ekonomiky a dobrej vlastnej poistnej politiky (hlavne účinné využitie valorizačných 

príplatkov, ktoré výrazne podporili nábor individuálneho životného a dôchodkového 

poistenia). Poistenie osôb predstavovalo v tomto období približne 41 % úhrnného 

prijatého poistenia a až 67 % prijatého poistného od obyvateľstva. Ako vidíme 

z tabuľky č. 4.1, objem prijatého poistného vzrástol v roku 1992 oproti 

predchádzajúcemu roku o 10 % na 6 479 mil. Kčs. Tento nárast bol hlavne ovplyvnený 

značným prírastkom prijatého poistného všeobecného poistenia osôb o 44 % 

(o 293 mil. Kčs), kde sa nepochybne premietlo aj zrušenie šesťmesačnej výpovednej 

67 Tento ústavný zákon a Listina základných práv a slobôd nadobudli účinnosť 8. februára 1991. 
68 Tieto vyhlášky vstúpili v platnosť 1. janurára 1992. 
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lehoty a valorizácie. Zvýšenie vyplateného plnenia o 6 % na necelých 6 609 mil. Kčs 

zapríčinil hlavne zvýšený počet dožitia spolu s valorizačnými zápočtami69. 

V roku 1992 boli boli vytvorené dôležité základné predpoklady pre inováciu 

poistenia osôb tým, že boli schválené všeobecné poistné podmienky všetkých druhov 

poistení osôb. Ďalej boli aktualizované úmrtnostné tabuľky a bol zavedený nový 

valorizačný systém životných a dôchodkových poistení. Takisto bolo rozšírené 

kolektívne poistenie zamestnancov o životné a úrazové poistenie. 

Tabuľka č. 4.1: Hospodárenie Českejpoistovne a.s. na úseku poistenia osôb 

1991 1992 
Prijaté poistné celkom (v tis. Kčs) 5 8 9 2 0 0 3 6 4 7 9 4 3 8 

životné poistenie 4 1 1 1 2 3 4 4 4 6 7 3 9 8 

dôchodkové poistenie 5 2 0 6 8 3 6 9 5 4 8 1 

úrazové poistenie 1 2 6 0 0 8 6 1 3 1 6 5 5 9 

Vyplatené plnenia celkom (v tis.Kčs) 6 2 4 5 1 7 9 6 6 0 8 7 2 3 

životné poistenie 4 8 1 9 4 2 1 5 0 9 1 3 4 8 

dôchodkové poistenie 4 5 8 5 5 3 5 4 8 7 3 3 

úrazové poistenie 9 6 7 2 0 5 9 6 8 6 4 2 

Zdroj: Chaloupecký, Josef, Marvan, Miroslav (1997, str. 302) 

5.5.1 Rozvoj súkromného podnikania a poistenie podnikateľov 

Po roku 1989 došlo k veľkému rozšíreniu súkromného podnikania občanov na 

základe zákona č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov70. Poistný trh na túto 

skutočnosť veľmi pružne reagoval významným opatrením, keď bolo v úseku poistenia 

osôb zavedené poistenie podnikateľov. 

Podľa zákona č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov, vznikalo 

registráciou podnikateľa zákonné poistenie zodpovednosti podnikateľa za škodu 

vzniknutú pracovníkom pri plnení pracovných povinností, alebo pri priamej súvislosti 

s ním (za túto škodu podnikateľ zodpovedal podľa Zákonníka práce). Nejednalo sa len 

o škodu vzniknutú pracovníkovi pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ale aj 

o inú škodu, ktorá vznikla napr. na veciach, ktoré si pracovník odložil na pracovišti. 

Zákonné poistenie sa nevzťahovalo na zodpovednosť za škodu vzniknutú iným 

69 Tento nárast v roku 1992 bol však oproti nárastu v roku 1991 ešte pomerne priaznivý (v roku 1991 
predstavoval nárast 20 %). 
70 Tento zákon nadobudol platnosť 1. mája 1990. 
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subjektom, ale len sa zodpovednosť za škodu vzniknutú pracovníkom podnikateľa. 

Podnikateľ si mohol dodatočne dobrovoľne uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie 

zodpovednosti za škodu vzniknutú iným osobám (toto poistenie nebolo povinné 

zo zákona). 

Podnikateľ bol povinný si výšku poistného vypočítať sám podľa sadzby určenej 

v prílohe vyhlášky č. 138/1990 Zb., v ktorej sa stanovili podmienky zákonného 

poistenia zodpovednosti podnikateľov. Zákonné poistenie vznikalo už registráciou 

podnikateľa na príslušnom úrade, no povinnosť platiť poistné vznikala podnikateľovi až 

odo dňa, od ktorého zamestnal aspoň jedného pracovníka. Poistenie zaniklo dňom 

zániku oprávnenia k vykonávaniu podnikateľskej činnosti. 

Zákon č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov, bol od 

1. januára 1992 zrušený živnostenským zákonom č. 455/1991 Zb. V tomto zákone sa 

poistenie zodpovednosti podnikateľa za škodu spôsobenú pracovníkom už neupravovalo 

ako zákonné poistenie, ale ako povinné zmluvné poistenie. 

Pre určité skupiny právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú právnú alebo 

inú odbornú pomoc, bola povinnosť zo zákona poistiť si zodpovednosť za škodu, za 

ktorú zodpovedali pri výkone svojej činnosti71. 

5.6 Vývoj zahraničného poistenia a zaistenia 

V tomto období vykonávala Česká poisťovňa a.s. v rámci zahraničného poistenia 

predovšetkým poistenie dopravné, zahraničných úverov, leteckých rizík, zodpovednosti 

za výrobok, stavebno-montážnych rizík, zodpovednosti z výkonu činnosti v zahraničí 

a ďalších rizík. 

Tabuľka č. 4.2: Základné údaje zahraničného poistenia a zaistenia 
v roku 1991 a 1992 

1991 1992 
Počet zmlúv celkom (v kusoch) 1 3 5 7 3 7 1 1 8 0 2 8 

Prijaté poistné (v tis. Kčs) 8 6 8 9 6 2 8 4 3 9 2 7 

Vyplatené plnenia (v tis. Kčs) 4 0 5 5 8 9 3 9 2 7 7 8 

Zdroj: Chaloupecký, Josef, Marvan, Miroslav (1997, str. 304) 

71 Do tejto skupiny osôb patrili advokáti, komerční právnici, patentoví zástupcovia, auditori, daňoví 
poradcovia, architekti a inžinieri, prevádzkovatelia neštátnych zdravotníckych zariadení a súkromní 
veterinári. 
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Podmienky zahraničného poistenia sa zmenili v náväznosti na významné 

ekonomické udalosti ako zavedenie vnútornej konvertibility československej meny. To 

muselo pružne reagovať na nové potreby poistených osôb a na vznikajúcu konkurenciu 

v tomto odvetví. Zmeny priniesli nutnosť prepracovať poistné podmienky, prispeli aj 

k zavádzaniu nových druhov poistenia a rozvoju rôznych analýz priebehov poistenia 

a príčin vzniku poistených udalostí. 
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6. České poisťovníctvo v období po vzniku samostatnej 
Českej republiky do vstupu do Európskej únie 

6.1 Vznik Českej asociácie poisťovien 

Po vzniku Českej a Slovenskej republiky 1. januára 1993 bolo potrebné aj po 

úspešných transformačných krokoch českého poisťovníctva pokračovať vo vytváraní 

vhodných legislatívnych a ekonomických podmienok pre jeho rozvoj. 

Toto obdobie môžeme charakterizovať nielen ako počiatok etapy kvalitatívneho 

rozvoja českého poisťovníctva72, ale aj ako dôležitý rok, v ktorom vznikla Česká 

asociácia poisťovien. Tá plynulé naviazala na činnosť Československej asociácie. 

Samotná Česká asociácia poisťovien vznikla združením 16 zakladateľských poisťovien 

a svoju činnosť zahájila k 1. januáru 1994. 

Medzi hlavné úlohy asociácie patrí okrem iného zastupovanie záujmov 

komerčných poisťovien, klientov a celého poisťovníctva vo vzťahu k ústredným 

orgánom štátnej správy a ostatným právnym subjektom. Dôležitou úlohou je takisto aj 

jej propagácia poisťovníctva a rozvíjanie kontaktov s národnými asociáciami poisťovien 

ostatných krajín a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Jej ďalšie aktivity sa 

zameriavajú na riešenie otázok v oblasti legislatívy (úzka spolupráca s Ministerstvom 

financií Českej republiky), ekonomickej problematiky a vzdelávania. Podľa môjho 

názoru, Česká asociácia poisťovien zastáva významné postavenie v českom 

poisťovníctve. Dôležité je, aby koordinovala svoje aktivity čo najefektívnejšie, takisto 

zlepšila informovanosť nielen jednotlivých poisťovien, ale aj širokej verejnosti 

a zvýrazňovala dôležitý význam poisťovníctva a jeho špecifík. 

6.2 Vývoj poistného trhu 

Český poistný trh po období opätovného počiatku komerčného poisťovníctva 

pokračoval vo svojom vývoji a stávajúce a no vo vznikajúce poisťovne postupne 

obohacovali trh o nové produkty. Na trhu boli po roku 1993 zastúpené takmer všetky 

druhy poistení, ale ešte v nedostatočnom počte, ktorý by vytváral zdravú konkurenciu. 

Počet nových poisťovien sa od roku 1991 sústavne zvyšoval a to platilo aj v roku 1993, 

72 Viac o kvalitatívnej a kvantitatívnej etape českého poisťovníctva pozri časť 6.1. 
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keď k 31.12.1993 malo povolenie k podnikaniu na trhu českého poisťovníctva 

20 poisťovien73. 

Tabuľka č. 5.1: Podiel poistného na hrubom domácom produkte v % 
(1991 až 1994) 

1991 1992 1993 1994 
Česká republika 2,0 2,1 2,4 2,9 

Švajčiarsko 8,3 8,7 9,3 9,7 

Veľká Británia 11,3 12,1 12,3 11,4 

Maďarsko 2,7 2,1 2,2 2,2 

Rakúsko 5,0 5,1 5,5 5,5 

Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1994) 

Poisťovníctvo sa stávalo dôležitým inštitucionálnym investorom. Rezervy 

životného a dôchodkového poistenia, ktoré boli spravované v prospech klientov činili 

podľa Českého štatistického úradu k 1.1. 1993 celých 43,4 mld. Kč a k 31.12. 1994 to 

už bolo 48,9 mld. Kč. Agregátny ukazovateľ poistenosti74 sa zvyšoval od roku 1991 

a zvýšil sa aj v roku 1993 na hodnotu 2,4 %. V porovnaní s ďalšími európskymi 

krajinami však Česká republika v tomto ukazovateli zaostáva, čo podľa mňa vypovedá 

o tom, že na trhu ešte existuje možnosť miesta pre radu ďalších poisťovien aj 

pre rozšírenie ponuky poistných produktov vo všetkých odvetviach (pozri 

tabuľku č. 5.1). 

Graf č 5.1: Rast počtu poisťovien na českom poistnom trhu v 1. polovici 90. rokov 
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Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1995) 

73 Pozri grafč . 5.1. 
74 Agregátny ukazovateľ poistenosti sa meria ako poistné v pomere k hrubému domácemu produktu 
v bežných cenách. 
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V sledovanom období naďalej pokračovala vysoká dynamika rozvoja celého 

českého poistného trhu. V roku 1993 sa výnosy zvýšili o 29 %, v roku 1994 toto 

zvýšenie už predstavovalo 48 %. Výsledok po zdanení dosiahol v roku 1994 len 

45 mil. Kč (tabuľka č. 5.2), túto úroveň zisku je však potrebné posudzovať s ohľadom 

na vysoké náklady, ktoré sú spojené so zahájením činnosti nových poisťovien. Faktom 

je, že aj pri opatrnom hospodárnom vedení sa v takýchto prípadoch počíta so stratou na 

dobu aj niekoľkých rokov. Na druhej strane, istú váhu na výške nákladov zohral aj 

pomerne vysoký počet škôd u niektorých druhov poistenia (napr. motorové vozidlá) 

a zvýšená tvorba technických rezerv. 

V roku 1995 pozitívny vývoj národného hospodárstva Českej republiky, 

dynamika poistného trhu a vytvorené legislatívne podmienky stimulovali záujem 

o podnikanie v poisťovníctve. Zvýšil sa počet poisťovien s licenciou Ministerstva 

financií ČR o 8 na celkový počet 3575 (graf č. 5.1). Z komerčných poisťovien pôsobilo 

na území Českej republiky deväť formou organizačných zložiek zahraničných subjektov 

a ďalších 25 vo forme akciových společnosti založených podľa platného českého práva. 

Čo sa týka kapitálu, sedem akciových spoločností bolo založených výlučne 

zahraničným kapitálom, 13 výhradne českým a 5 zmiešaným kapitálom. 

V tomto roku naďalej narastal nielen počet poistiteľov, ale pokračovalo aj 

rozširovanie ponuky poistných produktov. Na českom poistnom trhu boli zastúpené 

takmer všetky druhy poistenia a zhruba sto základných poistných produktov a ich 

modifikácií76. Okrem kvantity sa však prejavilo aj zvýšenie kvality ponuky 

(napr. u havarijného poistenia motorových vozidiel). 

Tabuľka č. 5.2: Vývoj výnosov, nákladov a výsledku českých poisťovien 
(v mil. Kč) 

1992 1993 1994 1995 
Celkové výnosy 24 356 31.491 46.470 63.959 

Celkové náklady 23.296 31.529 46.425 63.466 

Výsledok (po zdanení) 445 -38 45 493 

Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1994) 

75 Z toho 34 komerčných a Všeobecná zdravotná poisťovňa. 
76 K obohacovaniu ponuky došlo v životnom aj neživotnom poistení, takisto aj v poistení občanov aj 
podnikateľov. Z členských poisťovien Českej asociácie poisťovien pätnásť zjednávalo k 1.3.1996 
poistenie domácnosti (oproti 11 ku koncu roku 1994), štrnásť poisťovien predávalo kapitálové životné 
poistenie (oproti 11 ku koncu roku 1994). V oblasti priemyslových a podnikateľských poistení ponúkalo 
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České poisťovníctvo posilnilo v roku 1995 v určitých smeroch svoju pozíciu 

v národnom hospodárstve. Poisťovníctvo sa prejavovalo ako významný inštitucionálny 

investor, rezervy životného a dôchodkového poistenia, spravované v prospech klientov, 

činili podľa Českého štatistického úradu k 1. januáru 1995 48,2 mld. Kč, čo sa do konca 

roku 1995 zvýšilo na 54 mld. Kč. Takisto narástli aj rezervy neživotného poistenia, 

ktoré sú ukládané v značnej miere do bánk a predstavujú aj významný zdroj pre 

poskytovanie úverov. 

Agregátny ukazovateľ poistenosti dosiahol v roku 1995 výšku 2,8 %, oproti 

predošlému roku, keď hodnota dosahovala výšku 2,9 %. Pokles tohoto ukazovateľa 

spôsobila rýchlejšia dynamika rastu hrubého domáceho produktu (16,8 % v bežných 

cenách) ako predpísaného poistného (celkom 16 %). Ak nebereme v úvahu cenové 

aspekty (napr. miernejší rast cien v poisťovníctve ako v produkčnej sfére ČR celkom), 

významnú úlohu zohral pokles predpísaného poistného u poistení domácností, 

zahraničného a poľnohospodárskeho poistenia. Česká republika sa tak v roku 1994 

nepriblížila priemeru hodnoty agregátneho ukazovateľa poistenosti v Európskej únii, 

ktorý v tomto roku dosahoval hodnotu 7,2 %. 

Ako pozitivnú tendenciu sa dá v roku 1995 označiť vyššia celková dynamika 

rastu životného poistenia (23,9 %) oproti neživotnému poisteniu (13,3 %). Podiel 

životného poistenia na celkovom predpísanom poistení dosiahol 27,2 %, priemer krajín 

v Európskej únii sa však pohybuje okolo hodnoty 50 %. 

Vysoká dynamika rastu českého poistného trhu pokračovala aj v roku 1995, aj 

keď tempo rastu bolo nižšie ako v roku 1994 (v roku 1994 sa výnosy zvýšili o 48 %, 

v roku 1995 len o 37,9 %). Výsledok po zdanení po miernej strate v roku 1993 

a miernom pluse v roku 1994 dosiahol výšku 493 mil. Kč (tabuľka č. 5.2). Tento 

výsledok je však nutné chápať ako súhrn plusových a mínusových hodnôt jednotlivých 

poisťovien, ktorý vo veľkej miere ovplyvnil predovšetkým hospodársky 

výsledok Českej poisťovni a.s., ktorý dosiahol v roku 1995 takmer 413 mil. Kč. Naďalej 

sa však v tomto výsledku objavujú vysoké náklady a investície spojené 

so zahájením výkonu činnosti, ako aj nutnosť tvorby technických rezerv v súlade 

s platnými predpismi. 

osemnásť poisťovien živelné poistenie (oproti 12 ku koncu roku 1994). Ponuka poľnohospodárskeho 
poistenia však stále ostávala veľmi slabá. 
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Graf č. 5.2: Rast počtu poisťovien na českom poistnom trhu v 2. polovici 90. rokov 

Počet poisťovien v roku 1996 sa nemenil, na českom poistnom trhu nepribudla 

žiadna poisťovňa s licenciou Ministerstva financií (k 31. decembru 1996 to bolo 35 

poisťovien). Konkurencia jednotlivých poistných produktov sa zvyšovala nielen 

kvalitatívne, ale aj kvantitatívne. V rokoch 1995 a 1996 sa na trhu objavili nové 

produkty ako napr. poistenie právnej ochrany, poistenie vážnych chorôb a poistenie 

zodpovednosti managementu. 

České poisťovníctvo v roku 1996 upevňovalo naďalej v určitých smeroch svoju 

pozíciu v národnom hospodárstve. Na základe vytvorených technických rezerv sa 

prejavovalo ako významný investor. Pozitívnym signálom bolo zvýšenie technických 

rezerv životného poistenia členov Českej asociácie poisťovien o 2,5 mld. Kč na 

57,6 mld. Kč, technické rezervy neživotného poistenia narástli o približne 10 mld. Kč 

na celkových 27,6 mld. Kč. 

Základné imanie členských poisťovien Českej asociácie poisťovien činilo 

ku koncu roka 1996 8,7 mld. Kč v porovnaní s 7,3 mld. Kč v roku 1995. Aj napriek 

rastu základného imania, technických rezerv aj fondov poisťovien, celkový hospodársky 

výsledok komerčných poisťovien skončil v roku 1996 stratou vo výške 5,1 mld. Kč 

(tabuľka č. 5.3). 
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Tabuľka č. 5.3: Vývoj výnosov, nákladov a výsledku českých poisťovien 
(v mil. Kč) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Celkové výnosy 98.432 152.785 222.537 285.041 389.198 

Celkové náklady 103.534 152.450 220.754 283.842 385.083 

Výsledok (po zdanení) -5.102 335 1.783 1.199 4.115 
Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1997, 2000) 

Agregátny ukazovateľ poistenosti sa v roku 1996 o niečo zvýšil na hodnotu 

2,84 %, čo je nepatrne o niečo lepšie ako v roku 1995 (2,8 %). Česká republika sa teda 

len o malý kúsok priblížila priemeru krajín Európskej únie, kde sa táto hodnota 

pohybuje v rozmedzí 5 až 10 %. 

Aj v roku 1996 pokračovala vysoká dynamika rozvoja českého poistného trhu. 

Dôležitým faktom však bolo, že sa v tomto roku začali prejavovať aj niektoré negatívne 

skutočnosti. 

Celkové výnosy sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 54 %, na druhej 

strane však rástli aj náklady, vzrástli o 63,1 %. Záporný hospodársky výsledok bol však 

v značnej miere ovplyvnený účtovnou stratou Českej poisťovne a.s. vo výške 

5,2 mld. Kč (nepriaznivý hospodársky výsledok Českej poisťovne a.s. mala za následok 

hlavne tvorba opravných položiek a rezerv spojenými s rizikami finančného 

umiestnenia). 

Rok 1997 priniesol zmenu počtu poisťovien na českom poistnom trhu, keď 

medzi rokom 1995 a 1996 počet poisťovien nenarástol (pozri graf č. 5.2). Ku koncu 

roka 1997 vykonávalo poisťovaciu činnosť na českom poistnom trhu už 40 poisťovien 

(39 komerčných a Všeobecná zdravotná poisťovňa), čo predstavuje medziročný nárast 

o 5 poisťovien. Z reálne existujúcich 39 poisťovien pôsobilo 7 formou organizačných 

zložiek a 32 vo forme akciových společnosti, založených podľa platného 

českého práva. Podľa pôvodu kapitálu ich môžeme rozdeliť na 18 akciových 

spoločností s výhradne českým kapitálom, 10 s výhradne zahraničným a zvyšok 

so zmiešaným kapitálom. 

Aj uplynutím ďalšieho roka sa naďalej prehlbovala konkurencia poisťovien na 

českom poistnom trhu a pokračovalo rozširovanie ponuky ich služieb. Na trhu bolo 

k dispozícii viac než 200 základných poistných produktov, 17 poisťovien bolo 

univerzálnych, 4 ponúkali výhradne životné poistenie a 18 minimálne jeden druh 

nežitovného poistenia. Fakt, že české poisťovníctvo v tomto období sledovalo svetové 
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trendy a bolo schopné zvládnuť moderné poistno-technické metódy, dokazuje napríklad 

to, že poistenie vážnych chorôb ponúkalo k 1. marcu 1998 už 5 poisťovien (k 1. marcu 

predošlého roku to boli len dve poisťovne) a investičné životné poistenie ponúkali 

2 poisťovne (pričom ďalších 6 poisťovien počíta s uvedením do svojej ponuky 

v priebehu roka 1998). Podobný trend sa dá pozorovať aj u poistení právnej ochrany 

a zodpovednosti managementu. 

Tabuľka č. 5.4: Podiel poistného na hrubom domácom produkte medzi 
rokmi 1995 až 1997 

(jednotka) 1995 1996 1997 
HDP (v bežných cenách) mld. Kč 13487,7 1532,6 1649,5 

Predpísané poistné (ČR celkom) mld. Kč 33,7 40,2 48,0 

Celková poistenosť % 2,5 2,6 2,9 
Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1997) 

České poisťovníctvo si upevňovalo svoju pozíciu v národnom hospodárstve aj 

v roku 1997 a to nielen ako poskytovateľ poistnej ochrany a zvládnutím následkov 

povodní, ktoré v júli 1997 postihli približne tretinu územia Českej republiky (viac 

v časti 5.2.1). České poisťovne sa prejavovali aj ako významný investor, 

predovšetkým umiestňovaním prostriedkov technický rezerv. Technické rezervy 

životného poistenia (členov asociácie) sa v roku 1997 zvýšili o6,2mld. Kč 

na 63,8 mld. Kč, technické rezervy neživotného poistenia vzrástli o 5,5 mld. Kč 

na celkových 33,1 mld. Kč. 

Agregátny ukazovateľ poistenosti v sledovanom roku 1997 dosiahol približne 

2,9 %. Tento výsledok je lepší oproti minulým rokom, čím sa Česká republika mierne 

priblížila poistenosti v Európskej únii. Pre porovnanie, priemerná hodnota tohoto 

ukazovateľa v Európskej únii v roku 1996 dosahovala výšku 7,3 %. Ako som už 

spomínal, v zásade sa príslušné národné hodnoty pomeru poistného k hrubému 

domácemu produktu pohybujú v krajinách Európskej únie medzi 5 až 10 %, s výnimkou 

Luxemburska (22,9 %), Veľkej Británie (11,3 %), Holandska (9,2 %), na druhej strane 

však Grécko (1,9 %). Z krajín strednej a východnej Európy dosahuje napr. Slovinsko 

úroveň 4,8 % a Maďarsko 3,6 %77. Postavenie Českej repubilky ovplyvňuje celá rada 

faktorov, medzi inými aj celková ekonomická situácia, vývoj príjmov a výdajov 

domácnosti, nedostatočné chápanie významu poistenia verejnosti, takisto aj neúplná 

77 Údaje z Výročnej správy Českej asociácie poisťovien (1997). 
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liberalizácia trhu a dedičstvo predchádzajúceho plánovaného hospodárstva a systému 

sociálneho zabezpečenia. 

Pri hodnotení celkového vývoja poistného trhu v Českej republike za rok 1997 je 

potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že v júli sledovaného roku postihli jednu tretinu 

územia Českej republiky obrovské povodne. Odhad nákladov na poistné plnenia 

dosiahol približne 9,7 mld. Kč, český poistný trh sa však s týmto faktom dokázal 

vyrovnať a pri celkovom hodnotení roku 1997 prevládajú pozitívne aspekty. Celkové 

výnosy sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 55 % a celkové náklady narástli 

o 47 %, výsledok po zdanení dosiahol kladných 335 mil. Kč. 

Všetky tieto pozitívne faktory jasne naznačujú, že poisťovníctvo postupne 

zvyšuje svoju váhu v národnom hospodárstve. Samozrejme stálo však pred mnohými 

výzvami, ktoré je potreba riešiť v súčinnosti so štátom. Nejednalo sa len o problematiku 

členstva Českej republiky v Európskej únii, ale takisto o proces globalizácie 

a neustáleho technického rozvoja. Poisťovníctvo nielen v Českej republike sa musí 

vyrovnávať s poistením katastrofických rizík, životného prostredia a napätím 

v systémoch sociálneho zabezpečenia. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že sa mení 

hranica medzi rolou štátu a súkromným poistením, že spolupráca ja nevyhnutná, že 

dokonca v niektorých oblastiach môže súkromné poistenie prebrať časť úloh štátu. 

Príkladom sú komerčné poisťovne, ktoré sú pripravené ponúknuť svoje služby 

aj v oblasti penzijného a zdravotného poistenia. 

6.2.1 Povodne v roku 1997 

Obrovské povodne, ktoré v júli 1997 postihli Českú republiku, sa zaradili svojou 

dobou trvania a ničivými účinkami na krajinu medzi najväčšie prírodné katastrofy, 

ku ktorým došlo na území Českej republiky. Boli obrovskou skúškou pre celú českú 

spoločnosť, pričom celkové priame škody bolo vyčíslené na 63 mld. Kč. 

Už v priebehu povodňových záplav začali poisťovne mobilizovať všetok 

potenciál pre plnenie svojich povinností a okamžite pôsobili v postihnutých oblastiach. 

Bez odkladu riešili a likvidovali poistné udalosti a v prípade potreby poskytovali zálohy 

na poistné plnenia. Okamžité plné nasadenie dokazuje aj fakt, že už o dva mesiace 

po katastrofe boli vyplatených 32 % z celkovo odhadovaných nákladov na poistné 
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plnenie poisťovien78 (je dôležité poznamenať, že poisťovne nevykonávali len svoju 

zmluvnú povinnosť, ale poskytovali aj dobrovoľnú materiálnu a finančnú pomoc 

a prispeli na humanitárne akcie čiastkou vo výške 30 mil. Kč). 

Katastrofické povodne preverili všetky poisťovne na českom poistnom trhu 

nielen po pohotovostnej stránke a stránke finančnej sily, ale aj po stránke poistno-

technickej zdatnosti pri práci s rizikom, ktoré prijíma do poistenia. Dôsledky previerok 

a samotných záplav zdôraznili hospodárske problémy Poisťovne MORAVA, a.s., ktorá 

sa už dlhodobejšie zmietala v nedostatkoch v správe rizík, v neadekvátnosti poistných 

sadzieb a v nedostatočnom zaistení. Všetky tieto problémy vyústili v máji 1998 

ku kroku Ministerstva financií odobrať tejto poisťovni povolenie k vykonávaniu 

poisťovacej činnosti, aj napriek faktu, že Poisťovňa MORAVA, a.s., nebola ani zďaleka 

najviac zasiahnutá, jej záväzky činili iba 1,7 % celkových odhadovaných poistných 

plnení. Táto skutočnosť sa považuje za prvý vážnejší problém českého poisťovníctva, 

ktorý však nenarušil celkovú stabilitu poistného trhu. Povodne sa síce prejavili 

vo finančnom hospodárení poisťovien, ale zaťaženie bolo rozdielné podľa pozície na 

trhu a odlišnej angažovanosti v postihnutých regiónoch79. 

Tabuľka č. 5.5: Priebeh poistného plnenia členov ČAP z povodňových škôd 
v roku 1997 

Údaje ku dňu Vyplatené plnenia 
(mld. Kč) 

Počet mesiacov 
po poistnej udalosti 

Vyplatené plnenia 
(%) 

15.09.1997 3,2 2 32 
04.11.1997 4 4 41 
08.12.1997 5,9 5 61 
09.02.1998 6,9 7 71 
31.03.1998 8 8 82 
30.04.1998 8,3 9 85 
24.06.1998 8,5 11 87 
30.09.1998 8,9 14 92 

Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1998) 

Komerčné poisťovne a ich asociácia si z katastrofických povodní odniesli mnohé 

skúsenosti a ponaučenia, ktoré v záujme zkvalitňovania služieb premietali do svojej 

78 Likvidácia poistných udalostí z katastrofických povodní (špeciálne v prípade škôd na budovách a škôd 
v priemyslových podnikoch) nieje vzhľadom k dlhodobým následkom a časovej náročnosti jednoduchá 
záležitosť. Napriek tomu sa poisťovniam podarilo relatívne uspieť. Jedenásť mesiacov po povodniach 
bolo vyplatených 87 % z celkových odhadovaných poistných plnení vo výške 9,7 mld. Kč. 
79 Napr. škody väčšie ako 500 mil. Kč likvidovalo 5 poisťovien, na druhej strane 11 poisťovien riešilo 
škody do 50 mil. Kč. 
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každodennej činnosti. Prieskum trhu vykonaný asociáciou potvrdil, že veľká časť 

postihnutého obyvateľstva podcenila možnosť zmierniť následky povodní 

príslušným poistením. Poisťovne sa preto podľa môjho názora musia snažiť o zmenu 

takéhoto postoja. Poisťovne sú už pripravené ponúknuť kvalitnú poistnú ochranu 

vrátane rizika záplav a povodní. 

Rok 1998 priniesol zmenu počtu poisťovien o jednu, v skutočnosti však bolo 

udelené povolenie k vykonávaniu poistnej činnosti dvom novým poisťovniam, jednej 

však Ministerstvo financií líčeniu odobralo (Poisťovňa MORAVA, a.s.). Bol to prvý 

takýto prípad v novodobej histórii českého poisťovníctva od roku 1991. V roku 1999 sa 

celkový počet poisťovien zvýšil na počet 43, v roku 2000 sa znížil naspäť na hranicu 

42 poisťovien, keď v marci 2000 došlo k odobraniu licencie Poisťovni OTČINA, ktorá 

už skôr ukončila svoju obchodnú činnosť (de facto to bol len formálny akt). 

K 25. júnu 1999 zo 43 poisťovien na českom poistnom trhu pôsobilo 8 formou 

organizačných zložiek a 35 vo forme akciových společnosti (6 formou organizačných 

zložiek a 33 vo forme akciových spoločností k 22. máju 2000). Pokiaľ ide o kapitál 

akciových spoločností, viac ako polovica bola českého pôvodu, pričom poisťovien 

výhradne so zahraničným kapitálom bolo k uvedenému datu 12. 

Tabuľka č. 5.6: Právne formy poisťovien 
Počet k 25.6.1999 Počet k 22.5.2000 

Akciové spoločnosti 35 33 

z toho: tuzemský kapitál 100 % 18 17 

zahraničný kapitál 100 % 12 13 

prevažujúci tuzemský kapitál 1 1 

prevažujúci zahraničný kapitál 4 2 
Organizačné zložky zahraničných poisťovien 8 6 

Družstvo 1 

Právnické osoby (podľa zvláštneho zákona) 2 
Celkom 43 42 

Zdroj: Ministerstvo financií ČR 

Charakteristickým rysom vývoja českého poisťovníctva v roku 1998 bolo 

prehlbovanie konkurencie, predovšetkým v rámci poistenia priemyslu a podnikateľov, 

takisto aj rozširovanie ponuky poistných produktov. Na trhu bolo k dispozícii viac ako 

200 poistných produktov. Ponuka poistných produktov sa rozširovala aj v nasledujúcich 

dvoch rokoch, takisto sa skvalitňovala aj poistná ochrana. 

58 



České poisťovníctvo naďalej posilňovalo svoju pozíciu v ekonomike, mierny 

pozitívny posun nastal v roku 1998 takisto aj u agregátneho ukazovateľa poistenosti, 

ktorý dosiahol výšku 3,1 %. V ďalších dvoch rokoch sa to naďalej pozitívne zvyšovalo 

na 3,4 % v roku 1999 a 3,6 % v roku 2000. Aj napriek celkovému rastu celkovej 

poistenosti v deväťdesiatych rokoch, Česká republika zaostáva za priemerom krajín 

Európskej únie. Na druhej strane je však pozitívnym faktom, že celková poistenosť 

v Českej republike je nad priemernou úrovňou tohoto ukazovateľa krajín ako sú 

Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko (pozri tabuľku 

č. 5.7). Relatívne pozitívna situácia Českej republiky medzi krajinami strednej 

a východnej Európy však podľa môjho názoru nijak nemôže ovplyvniť záver, že odstup 

v tomto ukazovateli od väčšiny krajín Európskej únie je značný. Myslím si však, že tu 

pôsobí pochopiteľne rozdielna ekonomická úroveň a rada iných objektívnych faktorov 

vrátane úzkych miest v legislatíve, ale aj subjektívne názory, ktoré ovplyvňujú 

poisťovne v istej miere. Patrí medzi ne napríklad nedostatočné chápanie významu 

poistenia zo strany občanov a ich pretrvávajúce spoliehanie sa na štát, aj keď môžeme 

konštatovať, že ekonomické prostredie a úlohy štátu sa oproti roku 1990 

zásadne zmenili. 

Tabuľka č. 5. 7: Podiel poistného na hrubom domácom produkte v % 
(1998 až 2000) 

1998 1999 2000 
Česká republika 3,1 3,4 3,6 

Slovensko 3,1 3,2 3,4 

Slovinsko 5,1 5,3 4,8 

Maďarsko 2,4 2,6 2,7 

Poľsko 2,8 2,9 3,1 

Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1999, 2000) 

Pri celkovom hodnotení poistného trhu v roku 1998 je možné konštatovať, že aj 

napriek zhoršeniu makroekonomických ukazovateľov Českej republiky si zachoval 

dynamiku rastu presahujúcu zvýšeniu inflácie. V roku 1998 ešte pokračovala likvidácia 

povodňových škôd z roku 1997, v niektorých segmentoch trhu sa zostrila konkurencia 

v oblasti sadzieb, predovšetkých u poistení podnikateľov a priemyslu a havarijného 

poistenia motorových vozidiel. Hospodársky výsledok po zdanení dosiahol výšku 

1783 mil. Kč, čo do roku 1998 fakticky predstavovalo najvyššiu dosiahnutú hodnotu 

v deväťdesiatych rokoch. 
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Český poistný trh si v roku 1999 zachoval značnú dynamiku aj napriek stagnácii 

makroekonomických ukazovateľov. Pri rozdielnom vývoji v jednotlivých poistných 

odvetviach, pri raste konkurencie vedúcej aj k poklesu sadzieb u niektorých typov 

poistenia, dosiahli české poisťovne kladný agregovaný výsledok po zdanení. Celkové 

výnosy poisťovien sa zvýšili v roku 1999 o 28,1 % a celkové náklady o 28,6 %, 

hospodársky výsledok dosiahol kladný výsledok 1199 mil. Kč, znížil sa oproti roku 

1998 o 584 mil. Kč. Okrem spomínanej konkurencie na jeho výšku pôsobili v roku 

1999 niektoré náklady na nové poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla 

(napr. náklady na propagáciu a reklamu). Celkové výnosy poisťovien sa zvýšili v roku 

2000 o 36,5 % a celkové náklady o 35,6 %, hospodársky výsledok za tento rok 

po zdanení dosiahol rekordnú výšku 4115 mil. Kč. 

Tabuľka č. 5.8: Vývoj výnosov, nákladov a výsledku českých poisťovien 
(v mil. Kč) 

1996 1997 1998 1999 2000 
Celkové výnosy 98.432 152.785 222.537 285.041 389.198 

Celkové náklady 103.534 152.450 220.754 283.842 385.083 

Výsledok (po zdanení) -5.102 335 1.783 1.199 4.115 
Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (1997, 2000) 

Rok 2001 bol prvým rokom nového storočia a poisťovne na českom poistnom 

trhu do neho vstupovali s mnohými cieľmi v oblasti rozvoja poistného trhu. Bol prvým 

rokom, kedy sa po dlhoročnom úsilí Českej asociácie poisťovien začali využívať 

daňové výhody pre súkromné životné poistenie, ktoré sa týkali poplatníkov (fyzických 

osôb, zamestnancov a zamestnávateľov). S napätím sa očakávalo, či daňové stimulácie 

budú pôsobiť na zvýšený záujem klientov o poistné produkty stzv. šporiacou 

zložkou, ktoré su de facto akýmsi sporením na starobu. Štatistiky ukazujú, že 

záujem klientov sa dostavil. Životné poistenie sa stalo motorom rastu celkového 

predpísaného poistného. 

60 



Tabuľka č. 5.9: Počet tuzemských a zahraničných poistovien 
2001 2002 2003 2004 

Poisťovne celkom 43 42 42 40 
Tuzemské poisťovne 35 35 34 33 
z toho: prevažujúci zahraničný kapitál 19 18 19 19 

prevažujúci tuzemský kapitál 16 17 15 14 

Organizačné zložky zahraničných poisťovien 8 7 8 7 
Zdroj: Ministerstvo financií ČR, jún 2005 

Oproti roku 2000 bolo v roku 2001 na českom poistnom trhu o jednu poisťovňu 

viac, počet narástol na 43, z toho 35 môžeme charakterizovať ako tuzemské poisťovne 

a 8 ako zahraničné. Počet tuzemských a zahraničných poisťovien a rozdelenie podľa 

pôvodu kapitálu je evidentný z tabuľky č. 5.9. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak 

aj v roku 2001 dochádzalo k rozširovaniu ponuky poistných produktov, takisto aj k ich 

inovácii. Na poistnom trhu bolo už približne 250 poisťovaných nebezpečí. 

České poisťovníctvo posílilo svoje postavenie v pozícii národného hospodárstva, 

keď podiel predpísaného poistného na hrubom domácom produkte vzrástol z hodnoty 

3,6 % v roku 2000 na výšku 3,7 v roku 2001. Priemer štátov Európskej únie činil 

v tomto roku 9,1 %. 

Tabuľka č. 5.10: Celková poistenosťv Českej republike v období rokov 
2000 až 2004 (v %) 

2000 2001 2002 2003 2004 
Podiel predpísaného poistného na HDP 3,6 3,7 3,8 4,1 4,1 
Životné poistenie 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 

Neživotné poistenie 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 
Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (2002, 2004) 

Ako sledujeme z tabuľky č. 5.9, počet poisťovien na českom poistnom trhu sa 

znížil v roku 2002 na počet 42 na trhu. Odobrané boli licencie dvom poisťovňám 

(ČP DIRECT poisťovni a KRAVAGSACH poisťovni), naopak povolenie získala 

poisťovňa Vitalitas, a.s. Celková poistenosť v tomto roku narástla na hodnotu 3,8 %, 

to by som ale vysvetlil ani nie tak upevňovaním si pozície v národnom 

hospodárstve, ako tak pomalým rastom HDP v bežných cenách, keď tento rast 

predstavoval iba 4,6 %. 
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6.2.2 Povodne v roku 2002 

Rok 2002 vo vzťahu k poisteniu a poisťovníctve ostane spojený s ďalšou 

obrovskou prírodnou katastrofou v strednej a východne Európe, ktorou boli augustové 

povodne. Tie postihli značnú časť územia Českej republiky, celkové škody na majetku 

boli odhadnuté na viac než 73 mld. Kč. Odhady povodňových škôd 17 členských 

poisťovien Českej asociácie poisťovien zodpovedných za šetrenie škôd svojich klientov 

vykazovali historicky najväčšie škody. Odhady k 30. júnu 2003 potvrdzovali približne 

82 tisíc poistných udalostí, ktorým zodpovedali škody vo výške cez 36,7 mld. Kč. 

Oproti posledným veľkým povodniam z roku 1997 výrazne vzrástol podiel poistených 

škôd na celkových ekonomických strátach z povodní. Tie činili v roku 1997 63 mld. Kč 

a poisťovne vyplatili 9,7 mld. Kč, čo činí 15,4 %. Podiel poisťovien na celkových 

ekonomických škodách v roku 2002 presahuje 50 %. 

Tabuľka č. 5.11: Vývoj výnosov, nákladov a výsledku českých poisťovien 

2001 2002 2003 2004 
Celkové výnosy 627.851 493.772 380.163 367.339 

Celkové náklady 623.353 491.067 374.470 356.435 

Výsledok (po zdanení) 4.498 2.705 5.693 10.904 
Zdroj: Výročná správa Českej asociácie poisťovien (2003, 2004) 

Povodne v roku 2002 sa odlišovali od povodní v roku 1997 aj tým, že 

vo väčšej miere boli zasiahnuté mestské a priemyslové aglomerácie. To spôsobilo, 

že len 20 % z celkového objemu poistných škôd predstavovali škody 

na majetku občanov (v roku 1997 to bolo 35 %), zvyšok škôd pripadalo 

na podnikateľov a priemysel. 

Čo sa týka plnenia poisťovien, poisťovne zareagovali okamžite. O tom svedčí aj 

fakt, že už dva mesiace po povodniach bolo vyriadených 38 % poistných udalosti a bolo 

vyplatených 25 % plnenia vrátane záloh. Jedenásť mesiacov po povodniach bolo 

vyriadených 91,2 % z celkového počtu nahláseného počtu poistných udalostí. 

Prieskum trhu z mája 2003 vykonaný Českou asociáciou poisťovien ukázal, že 

na rozdiel po povodniach v roku 1997 nastal po prírodnej katastrofe v roku 2002 rast 

záujmu o majetkové poistenie. Novú poistnú zmluvu si zjednala asi štvrtina 

poškodených domácností, ktoré do tohoto času poistené neboli. 
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Súhlasím s názorom, že takáto katastrofická udalosť jasne ukázala, že je nutné 

zmeniť spôsob oceňovania rizika, prehodnotiť sadzby a neaktuálne poistné produkty. 

Značný tlak na zmenu prišiel zo strany zaisťovien, ktoré sa podieľali na úhrade 

povodňových škôd. Od roku 2003 poisťovne prikročili k nasledujúcim krokom: 

• upravili sadzby majetkového poistenia, 

• stanovili limity poistného plnenia a spoluúčasti, 

• pristúpili k špecifickému riešeniu poistenia katastrofických rizík 

a prísnejšiemu oceňovaniu príslušných rizík, 

• a započali modelovanie scénarov možného zasiahnutia príslušného 

územia povodní a vytváranie dostatočných rezerv na krytie 

budúcich škôd. 

Ako naznačuje tabuľka č. 5.11, agregovaný výsledok hospodárenia poisťovien 

na českom poistnom trhu vzrástol v roku 2001 na 4498 mil. Kč oproti roku 2000 

(4115 mil. Kč, tabuľka č. 5.8). Pomerne značný nárast výnosov a stým súvisejúcich 

nákladov v roku 2001 však bol daný hlavne metodikou účtovania inestičných operácií 

poisťovien. V roku 2002 sa podarilo dosiahnuť kladný agregovaný výsledok po 

zdanení vo výške 2,7 mld. Kč. Bol síce značne nižší ako v roku 2001, ale 

vzhľadom k povodňovým škodám a poklesu výnosov z investícií poisťovien 

ho hodnotím ako prijateľný. Hospodársky výsledok po zdanení narástol v roku 2003 

do výšky 5693 mil. Kč, v roku 2004 dosiahol rekordnú úroveň od roku 1991 

(10904 mil. Kč). 

Rok 2003 bol posledným rokom pred pristúpením Českej republiky 

do Európskej únie. Pre české poisťovníctvo to znamenalo dokončiť proces harmonizácie 

českého poistného práva. Nová legislatíva zahŕňa princípy fungovania jednotného trhu 

členských štátov Európskej únie a otvára na ňom priestor k pôsobeniu pre poisťovne 

a poisťovacích sprostredkovateľov. Podľa môjho názoru to znamená aj výrazný posun 

v prospech ochrany spotrebiteľov, takisto aj rozšírenie právomoci a palety činnosti 

štátneho dozoru nad poisťovníctvom. 

V roku 2003 pôsobilo na českom poistnom trhu celkom 42 poisťovien. Počet na 

trhu sa nezmenil, povolenie bolo odobraté trom poisťovňám80, tri subjekty však na 

80 Certusia poisťovňa a.s., Pardubická poisťovňa, a.s., a Zurich poisťovňa, organizačná zložka. 
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druhej strane povolenie k vykonávaniu poisťovacej činnosti získalo81. Zo strany 

poisťovien došlo ku zvýšeniu kvality poistnej ochrany a k inovácii neaktuálnych 

poistných produktov. Ako ukázal prieskum trhu vykonaný Českou asociáciou 

poisťovien v máji 2003, naďalej ostávalo problémom nízka znalosť klientov o poistnej 

zmluve, ktorú uzavreli s poisťovňou. Podiel predpísaného poistného na hrubom 

domácom produkte v bežných cenách vzrástol oproti roku 2002 na 4,1 %, čím si 

poisťovníctvo upevnilo ešte viac svoju pozíciu v národnom hospodárstve. 

Rok 2004 bol prvým rokom členstva Českej republiky v Európskej únii. Pre 

poisťovne to znamenalo nielen povinnosť aplikovať v praxi množstvo nových 

zákonných požiadaviek a obmedzení, ale na druhej strane aj možnosť pôsobiť na 

jednotnom poistnom trhu únie. Na českom poistnom trhu sa takisto vytvorili príležitosti 

aj pre poisťovne z iných krajín Európskej únie. 

Tabuľka č. 5.12: Počet poisťovien a pobočiek, ktoré prejavili záujem vykonávať 
činnosť na základe slobody dočasne poskytovať služby k 31. decembru 2004 

Domovský štát sídla 
poisťovne 

Poisťovne podľa prevádzkovaných 
odvetví Počet poisťovien 

celkom 
Domovský štát sídla 

poisťovne životné neživotné zmiešané 
Počet poisťovien 

celkom 
Belgicko 5 5 
Dánsko 4 4 
Fínsko 2 2 
Francúzsko 1 8 9 
Gibraltar 2 2 
Írsko 3 23 26 
Taliansko 1 6 4 11 
Lichtenštajsko 1 1 
Lotyšsko 1 1 
Luxembursko 1 2 3 
Maďarsko 3 3 
Nemecko 13 13 
Holandsko 20 20 
Rakúsko 1 6 5 12 
Slovensko 3 1 4 
Slovinsko 2 2 
Španielsko 1 1 
Švédsko 5 5 
Veľká Británia 4 58 1 63 
Celkom 11 163 13 187 

Zdroj: Ministerstvo financií ČR 

81 HDI Industrie Versicherung AG, organizačná zložka, Poisťovňa VZP, a.s., a Nederlandsche 
Credietverzekering Maatschappij N.V., organizačná zložka. 
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V roku 2004 sa znížil počet poisťovien na poistnom trhu na 40 zo 42 oproti roku 

2003 (tabuľka č. 5.9). Podiel predpísaného poistného na hrubom domácom produkte 

v bežných cenách nedošlo oproti roku 2003 k žiadnemu nárastu (4,1 %), po prvýkrát 

od roku 1991. Priemer hodnoty tohoto ukazovateľa krajín Európskej únie v roku 2004 

bol 9 %. V budúcnosti sa však očakáva zmenšovanie odstupu Českej republiky 

od priemeru únie, predovšetkým z dôvodu predpokladaného rastu podielu životného 

poistenia na celkovom predpísanom poistnom na základe rastu reálnych príjmov 

a využitia poistných produktov v rámci dôchodkovej reformy. 

V roku 2004 došlo v súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie 

ku zmene štruktúry poistného trhu. Od 1. mája 2004 sú oprávnené vykonávať na území 

Českej republiky poisťovaciu činnosť poisťovne so sídlom v Českej republike 

(tuzemské poisťovne), pobočky poisťovien z iného členského štátu únie, pobočky 

poisťovien z tretích štátov a poisťovne z iného členského štátu únie na základe slobody 

dočasne poskytovať služby82. 

Tuzemské poisťovne majú takisto na základe práva zriaďovať svoje pobočky 

alebo na základe slobody dočasne poskytovať služby vykonávať poisťovaciu činnosť 

na území iného členského štátu Európskej únie. K 31. decembru 2004 prejavilo záujem 

prevádzkovať poisťovaciu činnosť v iných členských štátoch na základe slobody 

dočasne poskytovať služby 8 tuzemských poisťovien83. Ku koncu roka 2004 nemala 

žiadna tuzemská poisťovňa zriadenú pobočku v inom členskom štáte. 

Ku koncu roka 2004 malo oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území 

Českej republiky 7 pobočiek poisťovien z iného členského štátu, jedna poisťovňa 

z iného členského štátu prejavila záujem zriadiť pobočku na území Českej republiky 

(Ôsterreichische Kreditversicherung Coface AG). K 31. decembru 2004 nepôsobila 

na českom poistnom trhu žiadna pobočka poisťovne z tretích štátov. 

Ku koncu roka 2004 oznámilo záujem prevádzkovať poisťovaciu činnosť 

na území Českej republiky na základe slobody dočasne poskytovať služby celkom 

187 poisťovien z iných členských štátov (pozri tabuľku č. 5.12). 

82 Viac v časti 7.2.1.1. 
83 AIG CZECH REPUBLIC poisťovňa, a.s., Allianz poisťovňa, a.s., Euler Hermes Čescob, úvérová 
poisťovňa, a.s., Európska cestovná poisťovňa, a.s., Komerčná poisťovňa, a.s., 
Kooperatíva, poisťovňa, a.s., MAXIMA poisťovňa, a.s. 
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7. Právna úprava poisťovníctva v Českej republike v procese 
vstupu do Európskej únie 

7.1 Kvalitatívne a kvantitatívne obdobie zákonného rámca 
poisťovníctva 

Prvú polovicu 90. rokov vo vytváraní podmienok pre rozvoj českého poistného 

trhu môžeme rozdeliť na dve etapy. 

Prvé obdobie od roku 1991 do roku 1993 označujeme ako obdobie kvantitatívne. 

Túto etapu treba chápať ako obdobie rastu poisťovien a poistného, boli položené 

potrebné základy pre rozvoj a fungovanie poistného trhu a poistení založených na 

komerčnom základe, to predovšetkým prijatím zákona č. 185/1991 Zb., 

o poisťovníctve84. 

Dobu od začiatku roku 1994 možno charakterizovať ako kvalitatívnu etapu, 

výrazne sa rozšírila ponuka produktov, pozitívne sa prejavil prínos nových spoločností, 

čo smerovalo ako celok k lepšej starostlivosti o zákazníka. Jedným z kľúčových 

momentov bolo prijatie novely zákona o poisťovníctve85, ktorá obsahuje povinnosť 

poisťovien vytvárať technické rezervy v súlade s novým spôsobom účtovania. Takisto 

bola uložená povinnosť poisťovien vykazovať stav ich solventnosti. Tieto nové 

predpisy majú základy na právnych normách používaných pre krajiny združené 

v Európskej únii a umožnili jednoduchšie zapojenie českého poisťovníctva 

do európskych štruktúr. 

7.2 Približovanie sa právneho rámca Českej republiky smerom 
k Európskej únii 

Proces obecného zbližovania právnych predpisov Českej republiky (resp. ČSFR) 

s predpismi Európskeho spoločenstva bol zahájený prijatím uznesenia vlády Českej 

republiky č. 533/1991, o zabezpečení zlučiteľnosti československého právneho 

poriadku s právom Európskeho spoločenstva. V oblasti poisťovníctva bol tento proces 

započatý uznesením vlády Českej republiky č. 704/1997, ktorým bol postavený základ 

pre prípravu novej legislatívy. 

84 Viac o tomto zákone v časti 4.2. 
85 Zákon č. 320/1993 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1994. 
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Medzi rokom 2000 a počiatkom roku 2004 bolo poisťovníctvo v Českej republike 

upravené zákonom č. 363/1999 Zb., o poisťovníctve86 a o zmene niektorých 

súvisejúcich zákonov. Tento zákon predstavoval dôležité priblíženie sa českej právnej 

úpravy poisťovníctva k legislatíve Európskej únie. 

Jedným z významných pozitivných prvkov spomenutého zákona č. 363/1999 Zb., 

bolo to, že definoval pojmy, s ktorými zákon pracuje (niektoré však potom upravoval 

a doplňoval neskorší zákon č. 39/2004 Zb.). Na druhej strane je potrebné spomenúť, 

že zákon č. 363/1999 Zb., ešte nezabezpečoval úplnú harmonizáciu právnej úpravy 

poisťovníctva s právom Európskej únie. 

Vytváranie nového legislatívneho rámca v oblasti poisťovníctva sledovalo dva 

po sebe nasledujúce ciele. Prvým bola likvidácia prednovembrovej úpravy spomínaným 

zákonom č. 185/1991 Zb., to znamená vytvorenie podmienok pre zdravé fungovanie 

domácich poisťovien ale aj pre nástup či návrat zahraničných poisťovien na český 

poistný trh. Druhým cieľom bolo zblíženie českej právnej úpravy poisťovníctva 

s právom Európskej únie. 

Základnú fázu zabezpečenia harmonizácie právnej úpravy poisťovníctva 

s právom Európskej únie napĺňali: 

• zákon č. 37/2004 Zb., o poistnej zmluve a o zmene súvisejúcich zákonov 

(zákon o poistnej zmluve), 

• zákon č. 38/2004 Zb., o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných 

likvidátoroch poistných udalostí a o zmene živnostenského zákona (zákon 

o poisťovacích sprostredkovateľoch a likvidátoroch poistných udalostí), 

• zákon . 39/2004 Zb., o poisťovníctve a o zmene súvisejúcich zákonov 

(zákon o poisťovníctve), 

• zákon č. 47/2004 Zb., o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou vozidla a o zmene súvisejúcich zákonov (zákon o poistení 

zodpovednosti z prevádzky vozidla). 

Jednotným prvkom uvedených zákonov je adaptácia na podmienky fungovania 

jednotného poistného trhu a dôraz na finančnú stabilitu poistného trhu, obozretný dozor 

a ochranu spotrebiteľov. 

86 Tento zákon začal platiť 1. apríla 2000. 
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7.2.1 Zákon č. 39/2004 Zb., o poisťovníctve 

Jednou z posledných významných noviel pred vstupom Českej republiky 

do Európskej únie bol zákon č. 39/2004 Zb., o poisťovníctve87. Zákon implementoval 

do právnej úpravy smernice Európskej únie o životnom a neživotnom poistení. Takisto 

upravoval podmienky podnikania v poisťovníctve v otázke slobody usadzovania sa 

(právo zriaďovať pobočku v ktoromkoľvek členskom štáte) a voľného poskytovania 

služieb (povolenie, ktoré udelil jeden členský štát, platí aj v ostatných členských 

štátoch). Po vstupe Českej republiky do Európskej únie budú môcť teda poisťovne so 

sídlom v členských štátoch otvoriť svoju pobočku na území Českej republiky a voľne 

poskytovať služby a naopak. Zákon ďalej zavádza tzv. doplnkový dozor nad 

finančnými skupinami a sprísňuje pravidla pre tvorbu technických rezerv. Sú takisto 

posilnené a spresnené právomoci štátneho dozoru nad poisťovníctvom a penzijným 

pripoistením. 

V samotnej novele zákona o poisťovníctve môžeme zaznamenať oproti predošlej 

právnej úprave relatívne dôležité zmeny, ktoré boli hlavne: 

• rozšírenie pôsobnosti zákona (napr. o uskutočňovaní poisťovacej činnosti 

na území iného členského štátu Európskej únie), na druhej strane 

vylúčenie niektorých činností z pôsobnosti zákona (napr. poskytnutie 

pomoci v prípade poruchy alebo nehody cestného vozidla), 

• vymedzenie pojmu členského štátu ako členského štátu Európskej únie 

a štátov tvoriacich Európsky hospodársky priestor, 

• stanovenie oprávnenia poisťovien a zaisťovien vykonávať svoju činnosť 

v rámci celej Európskej únie na základe povolenia štátu, v ktorom sídli 

daná poisťovňa alebo zaisťovňa. Ak by vykonávali činnosť 

v inom členskom štáte, postačujúce je vykonať oznamovaciu 

povinnosť voči odpovedajúcemu dozornému orgánu príslušného 

členského štátu, 

87 Aj keď ide o novelu, obsahom a systematikou je pomerne obsiahla. Zákon nadobudol platnosť 
1. apríla 2004. Niektoré ustanovenia začali platiť dňom vstupu Českej republiky do Európskej únie, 
niektoré týmto dňom platnosť stratili. Hlavnou úlohou tejto rozsiahlej novely bolo zaistenie kompatibility 
pravidiel pre podnikanie v oblasti posiťovníctva s tzv. 3. generáciou smerníc Európskej únie týkajúce sa 
životného a neživotného poistenia. Na tento zákon naväzovala úprava obsiahnutá 
v zákone č. 37/2004 Sb., o poistnej zmluve a v zákone č. 38/2004 Sb., o poisťovacích 
zprostredkovateľoch a samostatných likvidátoroch poistných událostí. Tieto zákony nadobudli platnosť 
1. januára 2005. 
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• zrušenie ustanovenia, podľa ktorého zvláštny právny predpis mohol 

povoliť poisťovaciu činnosť aj mimo zákon o poisťovníctve aj subjektu, 

ktorý nebol založený vo forme akciovej spoločnosti alebo družstva88, 

• úprava podmienok vykonávania poisťovacej činnosti v Českej republike 

pre poisťovne z členských štátov Európskej únie a tretích štátov, 

• zvýšenie hodnoty základného kapitálu predpísaného pre poistné odvetvia 

životného poistenia (z 60 mil. Kč na 90 mil. Kč) a niektoré odvetvia 

neživotného poistenia (z 34 mil. Kč na 60 mil. Kč a z 46 mil. Kč 

na 90 mil. Kč), 

• podmienka tzv. dôveryhodnosti89, ktorú musia spĺňať poisťovne 

aj zaisťovne pre udelenie povolenia činnosti, 

• sprísnenie pravidiel pre tvorbu technických rezerv a ich použitia, 

• stanovenie novej skladby finančného umiestnenia kapitálu poisťovien 

(na dobu vstupu do Európskej únie aj na dobu po vstupe), 

• nová úprava pre stanovenie skladby finančného umiestnenia v životnom 

poistení, 

• zvýšenie spodného limitu úrovne garančného fondu poisťovne, 

• nová úprava povinnosti informovať dozorný orgán v súvislosti 

so vstupom Českej republiky do Európskej únie, nová definícia predmetu 

doplnkového dozoru, možnosť prevodu poistného kmeňa v rámci 

členských štátov, nová definícia veľké poistné riziká v oblasti 

neživotného prostredia, zásady likvidácie poisťovne vo vzťahu 

k príslušným úradom členských štátov, 

• nová definícia skutkovej podstaty priestupku dopusteného pri podávaní 

žiadosti ministerstvu podľa tohoto zákona pri úmyselnom uvedení 

nepravdivých údajov alebo porušení povinnosti mlčanlivosti uloženej 

zákonom, 

88 Základným predpokladom pre podnikanie poisťovien je založenie poisťovne v povolenej právnej forme 
(akciová spoločnosť alebo družstvo). Na základe zvláštneho právneho predpisu však je možné vykonávať 
poisťovaciu činnosť aj jako iná právnická osoba (napr. Česká kancelár pojistitelu). 
89 Podmienku dôveryhodnosti musia spĺňať členovia štatutárnych a dozorných orgánov poisťovien aj 
zaisťovien. Dôveryhodnou fyzickou osobou sa chápe osoba, ktorá nebola v dobe 10 rokov pred podaním 
žiadosti odsúdená za majetkový, hospodársky alebo iný úmyselný trestný čin, ktorá splňuje podmienky 
pre výkon funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa zvláštneho právneho predpisu a ktorá 
nebola v posledných piatich rokoch členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na ktorej majetok bol 
vyhlásený konkurz. Pod dôveryhodnosťou právnických osôb sa chápe, že všetci členovia štatutárneho 
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• zmena terminológie použitej v zákone90. 

7.2.1.1 Úprava povolenia k poisťovacej činnosti v zákone č. 39/2004 Zb., 

o poisťovníctve 

Právna úprava povolenia k poisťovacej činnosti je uvedená v § 5 zákona 

č. 39/2004 Zb., a vymedzuje podmienky k vykonávaniu poisťovacej činnosti 

pre poisťovne, ktoré majú sídlo mimo územie Českej republiky. Zákon tak vymedzuje 

podmienky pre povolenie k poisťovacej činnosti pre tuzemské poisťovne, poisťovne 

z iného členského štátu Európskej únie a poisťovne z tretích štátov. 

Podľa úpravy má poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie 

právo zriaďovať svoje pobočky a teda vykonávať poisťovaciu činnosť na území 

Českej republiky, alebo na základe slobody dočasne poskytovať služby v rozsahu, 

v ktorom jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti na území jej 

sídla. 

Podmienkou pôsobenia poisťovien z iných členských štátov Európskej únie na 

poistnom trhu Českej republiky sú požiadavky, ktoré musia spĺňať a ktoré kladie český 

zákon, rovnako ako ich vyžadujú aj smernice Európskej únie. Ide hlavne o požiadavky 

na informácie o príslušnom subjekte, na ktorých základe povolil zodpovedný orgán 

krajiny pôvodu danej poisťovne povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. Tieto 

informácie poskytne dozorný orgán krajiny pôvodu poisťovne dozornému orgánu 

Českej republiky. 

Jedná sa o informácie: 

• o adrese umiestnenia pobočky na území Českej republiky (zasielanie 

všetkých zdelení zástupcovi poisťovne z iného členského štátu), 

• mena vedúceho pobočky, ktorý musí mať oprávnenie zaväzovať 

poisťovňu a zastupovať pri jednaní s tretími osobami a súdmi 

v Českej republike, 

• o pláne činnosti a poistných odvetviach, v ktorých má poisťovňa plány 

vykonávať svoju poisťovaciu činnosť na území Českej republiky, 

a dozorného orgánu spĺňajú podmienku dôveryhodnosti a že im nebolo odobrané povolenie 
na vykonávanie poisťovacej či zaisťovacej činnosti a nebol na ich majetok prehlásený konkurz. 
90 Bohm (2004). 
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• o vnútornej organizačnej štruktúre poisťovne a miere solventnosti 

poisťovne. 

Poisťovňa z iného členského štátu pôsobiaca na poistnom trhu Českej republiky 

na základe práva zriaďovať pobočky alebo na základe slobody dočasne poskytovať 

služby je z dôvodu kontroly povinná informovať český orgán poistného dozoru 

o poistných podmienkach, ktoré používa pri uzatváraní poistných zmlúv, a ich 

prípadných zmenách. 

Pred zahájením svojej činnosti je však povinná informovať príslušný úrad 

domovského členského štátu a poskytnúť mu informácie o rozsahu poistenia, ktoré 

zamýšľa na území Českej republiky uskutočňovať. Český orgán poistného dozoru 

následne obdrží potvrdenie, že daná poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie 

vlastní aktíva a to prinajmenšom vo výške požadovanej miery solventnosti stanovenej 

zákonom o poisťovníctve. Ďalej obdrží informáciu o rozsahu poistenia podľa 

poistných odvetví, v ktorých môže podľa povolenia dozorného orgánu krajiny pôvodu 

poskytovať svoje služby. Takisto poisťovňa z iného členského štátu informuje o rozsahu 

poistenia podľa poistných odvetví, ktoré má v pláne poskytovať na českom 

poistnom trhu. 

Podľa nového zákona o poisťovníctve môžu okrem poisťovien z ostatných 

členských štátov Európskej únie vykonávať poisťovaciu činnosť aj poisťovne z tretích 

štátov, avšak len prostredníctvom pobočky za podmienok, ktoré stanovuje český zákon 

o poisťovníctve. Túto činnosť vykonávajú len na základe povolenia udeleného českým 

orgánom poistného dozoru. 

Poisťovňa z tretích štátov má povolenie na pôsobenie v poisťovacej oblasti 

v Českej republike ak splní následujúce podmienky: 

• Poisťovňa z tretieho štátu má povolenie podľa právnych predpisov krajiny 

svojho sídla na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa poistných odvetví 

životných alebo neživotných poistení. 

• Na území Českej republiky zriadi poisťovňa tretieho štátu svoju pobočku. 

• Špeciálne pre vykonávanie poisťovacej činnosti na území Českej 

republiky bude poisťovňa tretieho štátu riadiť a viesť v mieste sídla svojej 

pobočky účtovníctvo. Všetky doklady vzťahujúce sa k tejto činnosti bude 

uchovávať. 
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• Pred zahájením vykonávania svojej činnosti poisťovňa tretieho štátu 

stanoví svojho povereného zástupcu v Českej republike a nechá ho 

schváliť českým orgánom poistného dozoru. 

• Poisťovňa z tretieho štátu vlastní na území Českej republiky majetok 

v hodnote prinajmenšom rovný polovici minima garančného fondu. 

Najmenej jednu štvrtinu tohoto minima vloží ako istinu na účet špeciálne 

pre tento účel zriadený v banke so sídlom na území Českej republike 

(alebo v pobočke zahraničnej banky), s týmto účtom sa nemôže nakládať 

bez vydania súhlasu českého orgánu poistného dozoru. 

• Poisťovňa tretieho štátu sa zaviaže udržovať požadovanú mieru 

solventnosti, ktorú predpisuje zákon o poisťovníctve. 

• Podľa požiadaviek zákona o poisťovníctve poisťovňa tretieho štátu 

predloží obchodný plán. 

• Poisťovňa tretieho štátu vymenuje škodného zástupcu v Českej republike 

pre vyriaďovanie nárokov z poistenia zodpovednosti za škodu 

vyplývajúcej z vlastníctva alebo užitia pozemného motorového 

dopravného prostriedku zahŕňajúc zodpovednosti dopravcu. 

Pre poisťovne z tretích štátov, ktoré požiadajú o povolenie k vykonávaniu 

poisťovacej činnosti vo viac než jednom členskom štáte Európskej únie, existuje určité 

zvýhodnenie. Výpočet požadovanej miery solventnosti sa vyratáva vo vzťahu k celému 

rozsahu podnikania v rámci členských štátov. Majetok určený na krytie požiadaviek 

na garančný fond sa môže nachádzať v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom 

poisťovňa tretieho štátu uskutočňuje svoju poisťovaciu činnosť. Na poskytnutie týchto 

zvýhodnení je potrebný súhlas od všetkých zainteresovaných členských štátov. 
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8. Záver 

Vývoj českého (resp. československého) poisťovníctva po roku 1948 sledoval 

v mnohých aspektoch celkový politický a ekonomický vývoj českej 

(resp. československej) spoločnosti a vyznačoval sa piatimi obdobiami: 

• Obdobím budovania a rozvíjania centrálne plánovaného hospodárstva 

v podmienkach unitárneho štátu (1948 až 1968). 

• Obdobím budovania a rozvíjania centrálne plánovaného hospodárstva 

v podmienkach federatívneho štátu (1969 až 1989). 

• Obdobím prechodu od centrálne plánovaného hospodárstva k tržnému 

hospodárstvu (1989 až 1992). 

• Obdobím rozvíjajúceho sa tržného hospodárstva v podmienkach 

samostatnej Českej republiky pred vstupom do Európskej únie 

(1993 až 2004). 

• Obdobím po vstupe do Európskej únie (2004 až súčasnosť). 

V období budovania a rozvíjania centrálne plánovaného hospodárstva 

v podmienkach unitárneho štátu bol v Československu realizovaný model sovietskeho 

poisťovníctva a na základe vyhlášky ministra financií č. 977, o zlúčení poisťovien, 

národných podnikov, zo dňa 25. mája 1948, boli so spätnou platnosťou 

od 1. januára 1948 poisťovne zlúčené do jedinej monopolnej Československej 

poisťovne, národného podniku so sídlom v Prahe. Táto poisťovňa zabezpečovala 

poisťovaciu činnosť po celom území Československej republiky, pričom na slovenskom 

území túto činnosť vykonávala prostredníctvom Oblastného riaditeľstva v Bratislave. 

Dôležitým faktom v systéme riadenia a hospodárenia poisťovne bolo dôležité to, 

že činnosť monopolnej poisťovne bola od februára 1948 stanovovaná podnikovým 

plánom, ktorý bol súčasťou jednotného plánu Ministerstva financií. Zároveň bola 

zrušená Poisťovacia rada, ktorá bola v novej štruktúre prebytočná. Ministerstvo financií, 

poverené štátom, vykonávalo vedenie a dozor nad poisťovňou. 

Už v roku 1950 tvorilo peňažníctvo a poisťovníctvo plánovaciu skupinu 

v jednotnom systéme celoštátneho hospodárskeho plánu. 

Dôležitým zákonom pre monopolnú poisťovňu bol zákon č. 85/1952 Zb., 

o poisťovníctve, ktorý preformoval Československú poisťovňu, národný podnik, 

na štátny poisťovací ústav s názvom Štátna poisťovňa. 
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Základné údaje o prijatom poistnom od obyvateľstva a organizácií v tomto 

období zobrazuje tabuľka č. 7.1. 

Tabuľka č. 7.1: Porovnanie prijatého poistného za rok 1953 a rok 1968 
(v mil. Kčs) 

Česká republika Slovensko Československo 
1953 1968 1953 1968 1953 1968 

Poistné od obyvateľstva 360 1472 48 376 408 1848 

Poistné od organizácií 266 1341 77 543 243 1884 

Celkom 526 2813 125 919 651 3732 
Zdroj: Chaloupecký, Josef, Marvan, Miroslav (1997, str. 311) 

Pre životné poistenie bola významným medzníkom v tomto období peňažná 

reforma v roku 1953. Vyhláškou č. 235 z 19. júla 1953 boli ustanovené jednotné poistné 

podmienky pre životné poistenie, úrazové poistenie a zvláštne ustanovenie pre životné 

poistenie zjednané pred účinnosťou zákona č. 189/1950 Zb., o poistnej zmluve. 

Na počiatku druhého obdobia vývoja českého poisťovníctva po roku 1968 bola 

na základe ústavného zákona č. 142/1968 Zb., o československej federácii91, vytvorená 

Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika. Súčasne stým na 

základe zákona č. 162/1968 Zb., boli zriadené aj dva samostatné poisťovacie ústavy: 

• Česká štátna poisťovňa so sídlom v Prahe, 

• Slovenská štátna poisťovňa so sídlom v Bratislave. 

Domnievam sa, že toto rozdelenie bolo v istom zmysle krokom pre vytvorenie 

predpokladov konkurenčného prostredia, keďže obe poisťovne mali teoreticky 

celoštátnu pôsobnosť. To však fakticky nenastalo, pretože obidve poisťovne sa po 

dohode obmedzili na vykonávanie svojej činnosti v príslušnej republike. Obidve 

poisťovne boli riadené príslušnými republikovými Ministerstvami financií, úzko však 

spolupracovali a presadzovali spoločnú poisťovaciu politiku na československom 

území. 

Podľa niektorých autorov si však poisťovníctvo aj napriek značnej ideologizácii 

uchovalo určitú autonómiu, čo pokladám za veľmi pozitívny fakt. V podmienkach 

administratívne príkazového riadenia Česká štátna poisťovňa aj Slovenská štátna 

poisťovňa usahovala o maximálne racionálne ekonomické chovanie. 

91 Tento zákon nadobudol platnosť 1. januára 1969. 
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Tabuľka č. 7.2: Porovnanie prijatého poistného za rok 1969 a rok 1989 
(v mil. Kčs) 

Česká republika Slovensko Československo 
1969 1989 1969 1989 1969 1989 

Poistné od obyvateľstva 1631 7738 426 2799 2057 10537 
Poistné od organizácií 2094 8410 690 3718 2784 12128 
Celkom 3725 16148 1116 6517 4841 22665 

Zdroj: Chaloupecký, Josef, Marvan, Miroslav (1997, str. 312) 

V období prechodu od centrálne plánovanej ekonomiky k ekonomike tržnej, bol 

po páde komunizmu v Československu v roku 1989 uvoľnený priestor pre vytvorenie 

cesty k demonopolizácii poisťovníctva. Tá bola podľa môjho názoru jedným 

z najdôležitejších udalostí v českom poisťovníctve smerom k zvýšeniu kvality 

a významu poisťovníctva v ekonomike. S transformáciou československej ekonomiky 

smerom k tržnému hospodárstvu súčasne prebiehala aj dynamická transformácia 

poisťovníctva. Vysoký význam procesu zvýrazňoval podľa môjho názoru najmä fakt, že 

v československej ekonomike prakticky neexistovala forma tzv. rizikových kapitálov, 

ktoré obecne slúžia k podpore podnikania v oblastiach s problematickou definíciou 

a identifikáciou rizika. 

Transformácia poisťovníctva si však vyžadovala aj vytvorenie vhodného nového 

ekonomicko-právneho prostredia. Prevratným zákonom, ktorý pozmenil celkovú tvár 

českého poisťovníctva, bol zákon č. 185/1991, o poisťovníctve. Priniesol jasný 

pozitívny posun poisťovníctva a stanovil základné pravidlá pre zdravo fungujúci poistný 

trh. V oblasti zmluvných typov poistenia priniesol zásadný prevrat, keď poisťovne 

získali právomoc tvorby poistenia presne na mieru jednotlivých poistených osôb 

podľa individuálnych ekonomických a rizikových podmienok. Nezanedbateľnou 

stránkou zákona bolo vytvorenie dozorného orgánu a stanovenie jeho 

jednotlivých kompetencií. 

Česká štátna poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa sa z dôvodu nutnej 

transformácie najprv premenili na štátne podniky a následne na to na akciové 

spoločnosti. Súčasne vznikali aj ďalšie poisťovacie subjekty v Českej republike 

aj Slovenskej republike. Takisto okrem domácich poisťovien vstupovali na trh 

aj mnohé zahraničné poisťovne, čo zvyšovalo konkurenciu na trhu a prinášalo zdravý 

rozvoj. 

V období existencie spoločného štátu českého a slovenského národa začala 

zohrávať významnú úlohu Československá asociácia poisťovien, ktorá zastrešovala 
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oblasť legislatívy, organizovala a vykonávala vzdelávanie pracovníkov poisťovien. 

Takisto sa podieľala na udržovaní medzinárodných kontaktov s najvýznamnejšími 

zahraničnými poisťovňami a zaisťovňami, spolupracovala s dozornými orgánmi nad 

poisťovníctvom a vykonávala ešte radu ďalších významných činností. 

Je nutné poznamenať, že transformáciu českého a slovenského poisťovníctva 

na nové podmienky tržného hospodárstva zjednodušoval fakt, že rada mnohých 

skúsených pracovníkov z Českej poisťovne a Slovenskej poisťovne, ktorí boli vybavení 

dôležitým know-how a praktickými skúsenosťami, prešlo do novovznikajúcich 

domácich aj zahraničných poisťovien. 

Po vzniku dvoch samostatných republík po roku 1993 bola nevyhnutná potreba 

aj po úspešných transformačných krokoch českého poisťovníctva pokračovať 

vo vytváraní vhodných legislatívnych a ekonomických podmienok pre jeho rozvoj. Na 

činnosť Československej asociácie plynulé naviazala Česká asociácia poisťovien, ktorá 

zastávala dôležitú pozíciu v poisťovníctve. Od roku 1993, kedy počet poisťovien na 

českom poistnom trhu bol 20, počet poisťovien vzrástol dvojnásobne do roku 2004. 

Pozitívne hodnotím, že sa obor vyhol (s výnimkou Poisťovne MORAVA, a.s.) 

finančným kolapsom. Poisťovne dokázali, že sú schopné riešiť aj dôsledky 

závažných prírodných katastrôf, akými boli povodne v roku 1997 a 2002. 

Poisťovne boli schopné sledovať inovačné trendy a ponúkať vždy aktuálne 

a sofistikované poistné produkty. 

Z vykonaného rozboru vývoja českého poistného trhu môžem tvrdiť, že záujem 

o poistenie neklesá, práve naopak. V Českej republike prevláda poistenie neživotné, 

životné zaberá len menšiu časť. V štátoch Európskej únie je tento pomer opačný, preto 

si myslím, že práve u životného poistenia sa dá očakávať boj o klientov. 

Čo sa týka liberalizácie trhu, po vstupe Českej republiky do Európskej únie tu 

začali platiť pravidlá Európskej únie. Trh sa otvorí, umožňuje sa nielen voľný pohyb 

osôb a tovaru, ale aj služieb a kapitálu. Pre český poistný trh to znamená dva efekty. 

Poisťovne z českého poistného trhu majú otvorenú bránu činnosti aj v ostatných 

krajinách Európskej únie, na druhej strane európske poisťovne môžu bojovať 

o zákazníkov v Českej republike. Domnieval som sa, že žiadne dramatické zmeny 

nenastanú, pretože európsky poistný trh je už de facto takmer rozdelený a zahraničné 

poisťovne na českom poistnom trhu už pôsobia. Faktom bolo, že k 31. decembru 2004 

prejavilo záujem prevádzkovať poisťovaciu činnosť v iných členských štátoch na 
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základe slobody dočasne poskytovať služby 8 tuzemských poisťovien. Ku koncu roka 

2004 oznámilo záujem prevádzkovať poisťovaciu činnosť na území Českej republiky na 

základe slobody dočasne poskytovať služby celkom 187 poisťovien z iných členských 

štátov. Koncom roka 2004 nemala žiadna tuzemská poisťovňa zriadenú pobočku v inom 

členskom štáte, oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Českej republiky 

malo 7 pobočiek poisťovien z iného členského štátu, jedna poisťovňa z iného členského 

štátu prejavila záujem zriadiť pobočku na území Českej republiky (Ôsterreichische 

Kreditversicherung Coface AG). K 31. decembru 2004 nepôsobila na českom poistnom 

trhu žiadna pobočka poisťovne z tretích štátov. 

Myslím si, že kvalita ponúkaných poistných služieb je veľmi dôležitá. 

Spotrebitelia v hospodársky vyspelejších krajinách su oveľa „rozmaznanejší" ako 

v ostatných krajinách. Je požadovaná vysoká kvalita tovaru a služieb, na trhu je vysoká 

konkurencia, ktorá tlačí na poisťovne, aby požadovanú kvalitu svojich produktov 

ponúkali. Tieto poisťovne ostávajú potom na strane záujmov klientov. Domnievam sa 

preto, že vstup Európskej únie je pre českých klientov poisťovien dobrou správou. 

Zákonom č. 39/2004 Zb., o poisťovníctve, boli sprísnené pravidlá pre tvorbu 

technických rezerv, rozšírené informačné povinnosti poisťovní a zosilnenie právomoci 

orgánov štátneho dozoru. Pre poisťovne to teda znamená nárast nákladov na tvorbu 

rezerv, vnútornú kontrolu systému a administratívu spojenú s výkazníctvom. Myslím si, 

že na druhej strane sa klientom zvýši istota, že o svoje peniaze neprídu. 

Povodne 2002 priniesli dôkaz, že pre bežného občana nie je jednoduché vyznať 

sa v poistných zmluvách a podmienkach. Bežný občan má mylnú predstavu o tom, na 

čo sa jeho poistka vôbec vzťahuje. Podľa nového zákona o poistnej zmluve sú povinné 

všetky poisťovne preukázať, že každý záujemca o poistenie bol vopred dôkladne 

informovaný o tom, čo zmluva obsahuje, predovšetkým o rozsahu poistného krytia 

a právach poisteného. Táto informačná povinnosť má podľa mňa len veľmi blízko 

k tomu, aby bola plnená iba formálne. 

Veľký paradox môže podľa mňa nastať v dôsledku presunu obecných poistných 

podmienok ako súčasť zákona. Zámer zákona je zvýšiť informovanosť bežného občana 

a odstrániť rôznorodosť týchto podmienok u jednotlivých poisťovien. Domnievam sa 

však, že to však môže viesť práve k opačnému efektu, pretože predpokladám, že len 

malá časť záujemcov o poistenie sa najprv preštuduje príslušný zákon. 

Zkvalitnenie poradenstva znamená nový zákon o poisťovacích 

sprostredkovateľoch a samostatných likvidátoroch poistných udalostí. Poisťovací 
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maklér alebo agent je podľa tohoto zákona povinný písomne informovať klienta o tom, 

aké u neho zistil potreby poistenia a zdôvodniť mu doporučenie danej poistky. Maklér 

je pritom povinný dostatočne preštudovať dostatočný počet ponúk poisťovien 

a odôvodniť výber tej najlepšej pre klienta a takisto informovať o svojom prípadnom 

vzťahu s poisťovňou, ktorej poistku mu doporučuje. Tento postup pokladám ako 

výrazné plus pre spotrebiteľov. 

Vývoj českého poistného trhu v posledných rokoch hodnotím veľmi pozitívne 

a sľubne. Poisťovníctvo si vytvorilo v národnom hospodárstve svoje stále miesto 

a postupom rokov si ho ešte upevňuje, o čom svedčí aj stály nárast podiel poistného 

na hrubom domácom produkte v bežných cenách92. Aj napriek tomuto pozitívnemu 

vývoju však Česká republika v porovnaní s hodnotami agregátneho ukazovateľa 

poistenosti vyspelých krajín Európskej únie zaostáva. Pre poisťovne na českom 

poistnom trhu odporúčam viac sa zamerať na životné poistenie, ktoré tu nie je až tak 

rozvinuté. Takisto by sa podľa mňa mali poisťovne sústrediť na držania kroku 

s vysokou konkurenciou v rámci jednotného vnútorného trhu Európskej únie. 

Reagovanie na inovačné trendy v európskom a svetovom poisťovníctve je podľa môjho 

názoru takisto veľká výzva pre české poisťovníctvo. Ak sa uvoľní priestor od štátu 

v dôchodkovom systéme či zdravotnom poistení, poisťovne by mali byť schopné tento 

voľný priestor účelne a efektívne vyplniť. 

92 Až na rok 2004 kedy hodnota celkovej poistenosti stagnovala na hodnote 4,1 % oproti roku 2003. 
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