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1. Úvod 
Oceňování pojišťoven je oblast, která začala být v ČR poprvé komplexněji řešena na 
teoretické úrovni až na přelomu let 2009 a 2010 články publikovanými v odborných 
časopisech (Hejduková, 2009), (Hrdý-Ducháčková, 2010), (Hejduková, 2010), i když již 
předtím se objevují některé postupy oceňování pojišťoven v rámci zpracování problematiky 
finanční analýzy pojišťoven (např. Králík, 2007). Ani v zahraničí není prezentována jednotná 
metodika týkající se této problematiky, i když jsou uvažovány všechny základní přístupy 
vycházející z výnosového, majetkového oceňování i oceňování metodou tržního srovnání. Při 
výnosovém oceňování se vede polemika ohledně toho, zda má být použita metoda DCF 
známá z oblasti oceňování podniků či metoda dividendového diskontního modelu.  Uvažuje 
se i o možnosti použití metody EVA či metody kapitalizovaných čistých výnosů (Hejduková, 
2010). Vedle toho se mohou vyskytovat i některé metody specielní zaměřené na komerční 
životní pojišťovny, kterými jsou např. Embedded Value a Appraissal Value (Hejduková, 
2010).  

Ukazatel Embedded Value, určený podle mezinárodních směrnic, uvádí hodnotu kmene 
pojistných smluv a skládá se z čistého jmění za životní, zdravotní a neživotní/úrazové 
pojištění, jakož i z aktuální hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene 
životního a zdravotního pojištění spolu. Výsledný vzorec vypadá následovně (Vienna 
Insurance Group, 2009):  

 EV = PVFP + ANAV EV = PVFP + ANAV (1) 

kde EV – Embedded Value, 
 PVFP – Present Value of Future Profits = současná hodnota budoucích zisků, 
 ANAV – Adjusted Net Asset Value = upravená hodnota čistých aktiv. 

Je zřejmé, že tato hodnota bude spíše využitelná pro měření výkonnosti příslušné pojišťovny, 
než pro ocenění pojišťovny na základě v oblasti oceňování akceptovaných postupů, které 
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vedou k získání tržní či objektivizované hodnoty. Nicméně současná hodnota budoucích zisků 
příslušně upravených bude základem pro výnosové oceňování pojišťoven, stejně tak jako 
upravená hodnota čistých aktiv bude jedním z komponentů při oceňování pojišťoven na 
základě metody obligačního cenového modelu – viz dále.  

V rámci některých prací týkajících se problematiky finanční analýzy pojišťoven byly 
publikovány v ČR některé specifické přístupy k oceňování pojišťoven, z nichž je možné 
zmínit metodu vrstvené hodnoty pojišťovny nebo rozšířenou EV metodu, tzv. Bangertův 
model (Králík, 2007), které byly převzaty a upraveny ze zahraniční literatury (Antil, 2005, 
Darbelay, 2002, Harrington, 2003 aj.). Základní rovnice pro vrstvenou hodnotu pojišťovny 
vypadá následujícím způsobem (Králík, 2007): 

 EV = SNA + BIF  (2) 

kde EV – vrstvená hodnota, 
 SNA – suma podílů jednotlivých akcionářů na základním kapitálu, 
 BIF – tržní síla pojišťovny. 

Tržní síla pojišťovny je dle Králíka (2007) představována současnou hodnotou zisků z již 
sjednaných pojišťovacích smluv. Tento přístup je však pouze určitou modifikací klasického 
pojetí Embedded Value, a proto ji není možné považovat za metodou vhodnou pro použití pro 
ocenění pojišťovny jako celku, ale spíše pro analýzu a měření její výkonnosti. V případě 
ocenění pojišťovny včetně jejího budoucího potenciálu je třeba brát do úvahy celkový 
plánovaný zisk nejen ze sjednaných pojišťovacích smluv, ale také i ze smluv, které budou 
uzavřeny v budoucnosti, a dále pak z investiční činnosti pojišťovny. Řešení nepřináší ani 
rozšířená vrstvená metoda, tzv. Bangertův model, který rozšiřuje klasickou vrstvenou metodu 
ještě o otázku goodwillu. Základní vzorec vypadá následujícím způsobem (Králík, 2007):   

          EV = SNA + BIF + goodwill (3) 

Otázka zvažování hodnoty goodwillu situaci ještě více komplikuje, neboť její identifikace je 
velmi komplikovaná a složitá a musí zahrnovat zejména systém řízení dané pojišťovny  
a případné synergické efekty. Zároveň je možné značně polemizovat s argumentací, že 
rozdílná hodnota znaleckého posudku a nabízené ceny u konkrétní oceňované pojišťovny 
může být mimo jiné zapříčiněna i současným rozdílným chápáním goodwillu oběma stranami 
(Králík, 2007). Stejně tak není možné svalovat případnou odlišnou hodnotu pojišťovny či jiné 
finanční instituce zpracovanou různými znaleckými ústavy na rozdílné chápání goodwillu. 

Specifické postupy pro oceňování pojišťoven nejsou uvedeny ani v zahraniční literatuře, která 
se zabývá specielně problematikou oceňování finančních instituci, např. Miller (1995) nebo 
Rezaee (2001). Tyto publikace řeší spíše obecné postupy oceňování pro finanční instituce  
s konkretizací pro komerční banky. Důsledky chybějící metodiky se projevují velmi silně, 
neboť v případě nutnosti ocenit pojišťovnu, ať už pro účely převzetí, či pro účely koupě či  
z důvodů daňových, se objevuji velmi odlišné posudky různých oceňovacích společnosti, 
které se mohou v důsledku chybějící metodiky lišit řádově o desítky milionů korun. 
Jednotlivé společnosti zabývající se oceňováním z pochopitelných důvodů svoji metodiku tají 
a považují ji za svoje know-how. Je rovněž třeba řešit otázku, zda používané postupy jsou 
vždy v souladu s obecnými principy, které jsou používány pro oceňování finančních instituci, 
jak je popisuje např. Hrdý (2005) nebo Miller (1995) či Rezaee (2001). Tuto mezeru v oblasti 
oceňovací teorie je třeba zaplnit a pokusit se vytvořit návrh určitých oceňovacích postupů, což 
je také i účelem tohoto příspěvku. Vzhledem k tomu, že otázka oceňování pojišťoven je 
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řešena, jak již bylo v předchozím textu uvedeno, v  ČR komplexně teprve krátce, na rozdíl 
třeba od problematiky oceňování bank a dalších finančních institucí, klade si tento příspěvek 
za cíl vypracovat jakýsi úvod do oceňovacích standardů pro pojišťovny, který by se stal 
předmětem další analýzy a polemiky jak z hlediska teoretického, tak z hlediska oceňovací 
praxe. 

Cílem tohoto příspěvku bude tedy připravit úvodní návrh možných oceňovacích standardů pro 
pojišťovny, který by byl výchozím materiálem pro další diskusi k tomuto velmi zajímavému, 
nicméně ještě nedostatečně analyzovanému tématu. Dospět k racionálním a smysluplným 
výsledkům a připravit obecně použitelný postup, kterým by se jednotliví znalci a znalecké 
společnosti měli řídit, nebude jednoduché, přičemž bude nezbytné vycházet, podobně jako při 
oceňování dalších finančních institucí, z obecných oceňovacích principů a postupů, které jsou 
uplatňovány pro klasické podniky, a dále pak respektovat specifika pojišťovny a jejího 
podnikání. Obdobným způsobem byly připraveny oceňovací postupy pro komerční banky  
a další finanční instituce, např. Hrdý (2005). Dále je také nezbytné respektovat příslušný 
důvod ocenění, který může zásadním způsobem ovlivnit oceňování podnikatelských subjektů, 
jak např. uvádí Mařík (2007) či Rezaee (2001). Podobně jako u podniků je i oceněni 
pojišťovny určitou službou, kterou si zákazník objednává a která mu přináší určitý užitek. 
Ocenění pojišťovny proto vychází z různých podnětů a může sloužit k různým účelům. 
Důvody pro ocenění mohou byt velmi různorodé. Oceněni pojišťovny je nutné při její koupi 
nebo prodeji, při vstupu nových společníků, při fúzích a akvizicích, při sanaci, likvidaci, 
konkursu nebo pro porovnání tržní hodnoty akcii na burze a vnitřní hodnoty (potenciálu) dané 
pojišťovny. Důležitou roli rovněž hraje, zda potřebujeme ocenit pojišťovnu jako celek či 
pouze některé složky jejího majetku (v případě, že dochází k prodeji pojistného kmene 
určitého segmentu pojištění, je třeba provést ocenění příslušného pojistného kmene). Pokud 
provádíme ocenění pojišťovny pro účely akvizice, je vhodné ocenit pojišťovnu „samu  
o sobě“,  tj., jako kdyby pojišťovna pokračovala ve fungování jako samostatný celek na 
principu „going - concern“, tj. věčného trváni, a dále pak oceňujeme pojišťovnu z hlediska 
konkrétních záměrů, které mají být uskutečněny v souvislosti s fúzí s jinou pojišťovnou. 
Porovnáním obou hodnot pak získáme efekt synergie, přičemž součet hodnoty samostatně 
existující pojišťovny a synergie může tvořit horní hranici ceny. Důležitý je rovněž fakt, zda 
důvodem pro ocenění je stanovení investiční (subjektivní) hodnoty či hodnoty 
objektivizované. Investiční (subjektivní) hodnota představuje hodnotu pojišťovny pro 
konkrétní subjekt. Proto se do hodnoty pojišťovny stanovené tímto způsobem promítnou 
individuální očekávání, ale i záměry daného subjektu. Každý subjekt totiž může mít  
s konkrétní finanční institucí jiné záměry a jiné představy o jejím fungování a využiti. To se 
pak promítne i do rozhodování o její koupi či prodeji. Naopak objektivizovaná hodnota 
pojišťovny by měla vyjadřovat hodnotu finanční instituce, která bude postavena v co největší 
míře na všeobecně uznávaných datech a při jejím stanovení budou dodrženy příslušné 
požadavky a stanovené zásady. I to je v podstatě, jak již bylo uvedeno, jedním ze záměrů 
tohoto příspěvku. Tzn. stanovit a analyzovat určité objektivizované postupy a zásady, jaké by 
při praktickém oceňování pojišťoven měly být dodrženy. Tímto způsobem může být zjištěna 
„vnit řní hodnota“ pojišťovny, její potenciál. Tato hodnota pak může byt upravena o konkrétní 
záměry, požadavky a cíle konkrétního subjektu. Může být také srovnávaná s tržní hodnotou 
pojišťovny vypočítané metodou tržní kapitalizace s cílem zjistit, zda hodnota pojišťovny na 
trhu odpovídá jejímu vnitřnímu potenciálu.  

2. Specifika podnikání v pojišťovnictví 
Jak již bylo charakterizováno v úvodní kapitole, základní postupy pro oceňování 

pojišťoven budou sestaveny na základě promítnutí specifik podnikání v pojišťovnictví do 
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obecných principů oceňovaní podnikatelských subjektů. Z toho důvodu je nezbytně nutné 
krátce charakterizovat specifika podnikání v pojišťovnictví a jeho cíle zejména s důrazem na 
to, jakým způsobem pojišťovna vytváří zisk, neboť podobně jako je tomu u oceňování bank  
i některých dalších finančních institucí, základem výnosového ocenění pojišťovny bude 
odnímatelný výnos, neboli dividendový potenciál, který může vlastníkovi oceňované 
pojišťovny plynout. Podnikání v pojišťovnictví je založeno na tom, že pojišťovny jakožto 
finanční instituce nejčastěji ve formě akciových společností zajišťují pro své klienty ochranu 
proti negativním důsledkům vzniku nahodilých událostí a škod, které tyto nahodilé události 
způsobují a poskytují tak produkty životního, neživotního pojištění či oba produkty, jakožto 
pojišťovny universální. Pro oceňování je potřeba vzít v úvahu rozdílnost segmentu životního  
a neživotního pojištění. Produkty neživotního pojištění jsou právě určeny k eliminaci 
důsledků nahodilých událostí. Produkty životního pojištění obsahují často vedle rizikové 
složky tzv. spořící složku. V posledním období se dále rozdílnost obou segmentů pojištění 
prohlubuje, a to využíváním tzv. investičního životního pojištění či krátkodobých jednorázově 
placených životních pojištění. 

Za pojistnou ochranu platí klienti pojistné, které by mělo vycházet z velikosti 
přebíraného rizika. V případě, že dojde k pojistné události a pojišťovna uzná nárok na pojistná 
plnění, je klientovi vyplaceno pojistné plnění. Pojišťovny tedy na rozdíl od klasických 
podniků nejprve obdrží peněžní prostředky ve formě pojistného od svých klientů a teprve 
s určitým časovým odstupem může dojít k jejich vyplacení. Tento časový odstup může být 
velmi dlouhý, zejména v případě životního pojištění či odpovědnostních pojištění. V rámci 
neživotního pojištění klient může, ale nemusí obdržet pojistné plnění, které se většinou 
odlišuje svojí výší od zaplaceného pojistného. V rámci životních pojištění v klasické podobě 
obvykle klient obdrží pojistné plnění, a to buď v případě dožití se sjednaného věku, či jiná 
osoba obdrží pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného. Charakteristickým a specifickým 
rysem podnikání pojišťoven je tvorba tzv. technických rezerv. Provoz pojistných produktů je 
úzce spojen s technickými rezervami, které jsou obecně nezbytné s ohledem na časové rozdíly 
v příjmu pojistného a výplatách pojistných plněni. Důvody pro tvorbu technických rezerv jsou 
zejména: 

• existence tzv. rezervotvorných pojištění,  

• potřeba časového rozlišení přijatého pojistného tak, aby pojistné bylo přiřazeno k období, 
ve kterém je potřeba na úhradu pojistných plnění, 

• potřeba přiřazení pojistného k příslušnému období s ohledem na časový posun ve 
výplatách pojistných plnění, 

• potřeba pokrytí výkyvů v pojistných plněních.   

Tedy pomocí technických rezerv je přiřazováno přijaté pojistné do toho období, kdy bude 
potřeba na výplatu pojistných plnění. Tato skutečnost je současně upravena zákonně. V rámci 
§13, odst. 1 Zákona o pojišťovnictví je dána nejen povinnost vytvářet technické rezervy 
k zajištění závazků z budoucích pojistných plnění, ale jsou určena i pravidla pro tvorbu 
technických rezerv. 

Pojišťovny do ceny pojištění kalkulují kromě nákladů na výplaty pojistných plnění  
a nákladů na sjednání, provoz a správu pojistných smluv také ziskovou přirážku. Pojišťovně 
může plynout tzv. technický zisk, a to z rozdílu mezi přijatým pojistným a náklady na pojistná 
plnění. Současně může pojišťovna vydělávat  investováním peněžních prostředků technických 
rezerv.  Prostředky technických rezerv představují dočasně volné prostředky pojišťovny (tvoří 
rozhodující položku pasiv rozvahy pojišťovny – u životních pojišťoven cca 85 %, u 
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neživotních pojišťoven cca 60 %), které pojišťovny investují na finančním trhu. Technické 
rezervy pojišťoven z pohledu investování mají různý charakter pravě s ohledem na účel, na 
který jsou pojišťovnou vytvářeny. Větší objem technických rezerv je spojen  
s provozem životních pojištění, zejména rezervotvorného charakteru. Tyto rezervy mají 
dlouhodobý charakter. Naopak rezervy rizikových pojištěni mají ve větší míře krátkodobější 
charakter. Existují zákonná omezení, která se snaží eliminovat rizika tohoto investování. Tuto 
záležitost podrobně popisuje §9, odst. 13 Zákona o pojišťovnictví. Protože charakter 
technických rezerv (zejména z pohledu časového) je rozdílný u životních  
a neživotních pojistných produktů, hrají výnosy z investování rozdílnou roli v obou 
segmentech pojištění. 

Plánovat technické rezervy bude záležitost velmi obtížná a bude to jeden z klíčových 
problémů zejména výnosového oceňování, neboť dobu a výši vyplácených pojistných plnění 
bude velmi obtížné odhadnout. Pro účely oceňování bude nezbytné analyzovat zejména 
základní oblasti, ze kterých plyne pojišťovně zisk a rizika, která jsou s těmito činnostmi 
spojena. Z teoretického pohledu je provozování pojistných produktů spojeno s odhadem 
budoucího vývoje. Pojišťovna u jednotlivých pojištěných subjektů není schopna identifikovat, 
jak již bylo dříve uvedeno, dopředu pojistnou událost, ale při koncipování a provozování 
pojistných produktů vychází z pohledu na celý soubor pojištěných subjektů, tedy na základě 
vyrovnávání rizika mezi jednotlivými subjekty pojištěných v souboru. Přesto 
nejproblematičtějším bodem je odhad budoucích nákladů na pojistná plněni, ze kterých se 
odvozuje velikost ceny pojistného produktu. Velikost nákladů na pojistná plnění vychází  
z předpokládaných velikostí pojistných plněni u jednotlivých pojistných událostí, a dále pak  
z propočtu pravděpodobnosti, že nastane určitá pojistná událost. Odhad velikosti pojistných 
plněni je komplikovanější u tzv. škodových pojištěni, kdy výše pojistných plněni vychází  
z velikosti vzniklé škody. Co se týče odhadu pravděpodobnosti, že nastane pojistná událost, se 
vychází z informací, které jsou k dispozici o dané skutečnosti z minulosti. Výskyt pojistných 
událostí je ovlivněn celou řadou faktorů, např. obecné ekonomické podmínky, podmínky ve 
škodovosti, vznik nových skutečností apod., což má za následek, že výskyt jednotlivých 
druhů pojistných událostí se v čase významně mění. Současně pojišťovna pracuje se soubory 
pojištěných subjektů a významnou roli hraje zájem o jednotlivé pojistné produkty. Poptávka 
po pojistných produktech dané pojišťovny rovněž souvisí s obecnými vývojovými 
tendencemi, např. situace na finančních trzích má vliv na poptávku po životním pojištění, 
častý výskyt přírodních katastrof ovlivňuje poptávku po produktech majetkového pojištění, 
ale také hraje klíčovou roli vliv konkurence na pojistném trhu.  

Specifika v podobě pojistných produktů vedou současně k dalšímu specifickému rysu 
při provozu pojištění, a to využívání zajištění. Zajištění je pro pojišťovnu nezbytné právě  
k případnému pokrytí vysokých pojistných plnění, hraje tak roli stabilizátora ve vztahu  
k pojistným plněním, především pak pojistným plněním velkého rozsahu. Současně vyvstává 
otázka kvality zajištění. Tedy zajištění, v případě, že by zajišťovna nebyla schopna splnit své 
závazky vyplývající ze zajistné smlouvy, znamená pro pojišťovnu realizaci úvěrového rizika. 
Míra a podoby využití zajištění pojišťovnou představuje jeden z faktorů, který je potřeba brát 
v úvahu při oceňování pojišťovny, a to zejména při posuzování hodnot v účetních výkazech 
pojišťovny. Proto je pro účely oceňování pojišťoven nezbytné se seznámit se základními 
účetními výkazy pojišťovny a se způsoby a přístupy k oceňování jednotlivých složek majetku 
pojišťovny. Tyto postupy a metody jsou velmi dobře popsány v odborné literatuře (Bokšová, 
2010). 

Vzhledem k charakteru činnosti pojišťovny je zapotřebí, aby pojišťovna měla  
k dispozici dostatečnou velikost vlastního kapitálu, jako finančního polštáře pro pokrytí 
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zvýšených závazků z provozování pojišťovací činnosti. Kapitálová přiměřenost pojišťovny je 
ukazatelem, který nelze při oceňování pojišťovny opomenout. 

 

 

 

3. Výnosové oceňování 

3.1 Základní principy a finanční analýza 

Oceňování pojišťovny výnosovou metodou představuje klíčový a nezbytně nutný 
způsob stanovení hodnoty pojišťovny jakožto podnikatelského subjektu. Bez tohoto způsobu 
ocenění není možné považovat stanovení hodnoty pojišťovny za věrohodné. Bohužel je tento 
způsob ocenění nejnáročnější, protože vyžaduje poměrně důkladnou finanční a strategickou 
analýzu pojišťovny a návazné stanovení finančního plánu vycházejícího z této finanční  
a strategické analýzy. Úkolem finanční analýzy příslušné pojišťovny bude, podobně jako 
v případě podniku či dalších finančních institucí, jednak posoudit její finanční zdraví  
a společně se strategickou analýzou pak dále identifikovat potenciál pojišťovny do 
budoucnosti zejména v souladu s principem going-concern. Vlastní finanční analýza bude 
zahrnovat nejprve analýzu jednotlivých účetních výkazů pojišťovny, a to vertikální  
a horizontální, dále pak analýzu účetních postupů pojišťovny včetně tvorby technických 
rezerv a opravných položek. A dále pak analýzu jednotlivých poměrových ukazatelů, mezi 
které bude patřit např. rentabilita, likvidita, solventnost, podíl investic na technických 
rezervách, podíl investic na aktivech, podíl technických rezerv na vlastním kapitálu, analýza 
vyváženosti portfolia apod. Velmi důležitou roli bude hrát srovnání finanční situace 
oceňované pojišťovny s ostatními pojišťovnami v podmínkách českého pojistného trhu, 
popřípadě i  na dalších trzích, což by bylo pochopitelně teoreticky přesnější, nicméně v praxi 
hůře proveditelné. Při finanční analýze pojišťovny je oproti klasickým podnikům nespornou 
výhodou, že údaje týkající se odvětví pojišťovnictví jako celku jsou v příslušných zemích 
publikovány. Proto můžeme poměrně velmi dobře určit, zda se oceňovaná pojišťovna 
nějakým podstatným způsobem liší od ostatních pojišťoven, a tím identifikovat možný 
negativní vývoj do budoucnosti, či naopak odhalit rezervy v hospodaření pojišťovny  
a případně nevyužitý potenciál, který by mohl být dobrým odrazovým můstkem pro budoucí 
růst pojišťovny a její tržní hodnoty. Jediným problémem může byt poněkud odlišné pojetí 
účetnictví pojišťoven v příslušných zemích, i když i tady již dochází k velmi podstatnému 
sbližování díky mezinárodním účetním standardům. Pro finanční analýzu pojišťoven se dají 
použit stejné ukazatele jako pro analýzu finančního zdraví klasického podniku, ale specifický 
charakter pojišťovacích produktů a pojišťovacích produktů vyžaduje určité modifikace. 
Současně z pohledu finanční analýzy je důležitá skutečnost, že pojišťovna kromě 
managementu pojistného kmene musí zvládat i management investičního portfolia. Podrobně 
otázku finanční analýzy pojišťovny pro účely oceňování zpracovávají některé práce, např. 
Králík (2007). 

Se zajímavou myšlenkou přichází Hejduková (2009), když považuje za praktičtější 
provést nejprve finanční analýzu a až pak strategickou analýzu, i když u klasických podniků 
činí finanční analýza víceméně součást strategické analýzy a je zařazována do jejího závěru, 
nebo následuje jako samostatná kapitola. Finanční analýza nás donutí zamyslet se nad 
specifiky pojišťoven, a to nejen co se týká účetnictví a účetních výkazů, ale i dalších 
charakteristik, a pomůže uvědomit si různé souvislosti. Podstatné nebude ani tak pořadí, jako 
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spíše skutečnost, že vlastní finanční analýza bude nejen u pojišťovny, ale prakticky u všech 
finančních institucí hrát pro účely oceňování významnější roli, než je tomu u klasických 
podniků.     

Po provedené finanční analýze přichází vlastní ocenění, pro které je nezbytně nutné 
vymezit pojem roční efekt pro majitele. V případě oceňovaní pojišťoven se výsledný efekt 
blíží spíše pojetí odnímatelného čistého výnosu, podobně jako je tomu při oceňovaní bank, 
kdy za tento efekt je považována velikost dividend, které by mohly být v jednotlivých letech 
vyplaceny majitelům, tj. v podstatě dividendový potenciál pojišťovny. V případě oceňování 
bank je v oceňovací teorii tento dividendový potenciál ztotožněn s volným peněžním tokem 
pro majitele a hovoří se o tzv. volném peněžním toku pro akcionáře, tzv. „Free Cash Flow 
Equity, neboli ve zkratce FCFE“ (Hrdý, 2005).  Naopak Hejduková (2010) rozlišuje mezi 
metodou DCF equity na základě identifikace volného peněžního toku pro vlastníky FCFE, 
který definuje s pomocí Damodarana (2009) jako rozdíl mezi čistým ziskem po dani  
a regulatorním kapitálem a mezi dividendovým diskontním modelem. Z hlediska teoretického 
je možné považovat oba přístupy za shodné, neboť dividendy by v zásadě měly být vypláceny 
ve výši FCFE, což dle Hejdukové (2010) v praxi velmi často nenastává.    

3.2 Vlastní ocenění 

Při identifikaci ročního peněžního toku pro majitele budeme vycházet z podobného 
pojetí jako při oceňování bank, tj. základem pro toto pojetí v českých podmínkách bude zisk 
pojišťovny z výkazu zisků a ztrát příslušně upravený pro účely oceňovaní, kdy některé 
položky mohou být přeceněny či úplně vynechány, např. mimořádný zisk, neboť cílem 
ocenění je vycházet z budoucího reálného potenciálu, a proto je nutné nebrat do úvahy 
výkyvy, ke kterým může v průběhu hospodaření docházet. Specifika hospodařeni pojišťovny 
se promítají do specifik účetnictví pojišťoven, tedy i do podoby výkazu zisků a ztrát, který 
respektuje rozdílnost v rámci životního a neživotního pojištění. Ze zisku stanovíme 
disponibilní peněžní tok pro majitele, neboli dividendový potenciál na základě následujícího 
postupu: 

 DPP = ZPZ - PZ – OFP (4) 

kde DPP – disponibilní penežní příjem pro majitele neboli dividendový potenciál, 
 ZPZ – zisk po zdanění bez mimořádných činností za účetní období, 
 PZ – zákonné příděly do zákonného rezervního fondu případně dalších fondů, 

 OFP 
– eventuelní omezující finanční podmínky na základě obchodního 

zákoníku (disponibilní finanční zdroje).  

Předem je třeba zdůraznit, že ziskovou položku je možné v případě finančních institucí 
ztotožnit s tokem peněžních prostředků. Náklady, které nejsou výdaji, se přesto neupravují, 
neboť jejich zadržení v důsledku např. odpisů či tvorby rezerv je na místě. Zisk za účetní 
období po zdanění by neměl zahrnovat položku mimořádných výnosů a nákladů a měl by 
vycházet ze struktury zisků a ztrát identifikovaných na základě postupů účtování pro 
pojišťovny. Zjednodušená struktura by vypadala následujícím způsobem: 
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 ZPZ = VTN + VTŽ + VFI - NFI +(-) PÚ + OV – ON - DP                       (5)                                                            (2) 

kde ZPZ – zisk po zdanění bez mimořádných činností za účetní období, 
 VTN – výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění, 
 VTŽ – výsledek technického účtu k životnímu pojištění, 
 VFI – výnosy z finančních investic, 
 NFI – náklady z finančních investic,  

 PÚ 
– převodové účty z finančních investic k technickému účtu 

u životního i neživotního pojištění, 
 OV – ostatní výnosy 
 ON – ostatní náklady, 
 DP – daň z příjmů. 

 

 

 

 

Budoucí vývoj zisku je možné stanovit dvěma základními způsoby: 

1. Regresní analýzou. 

2. Na základě sestavení budoucího zisku pojišťovny na základě sestavení 
finančního plánu 

Regresní analýza představuje klasickou statistickou metodu projekce minulého vývoje do 
budoucnosti. Tato metoda je odborníky z oblasti oceňování považována, patrně oprávněně, za 
velice nepřesnou a měla by sloužit pouze ke stanovení hrubého odhadu hodnoty 
podnikatelského subjektu. Nicméně pokud se týká pojišťoven ve vyspělých a fungujících 
ekonomikách s dlouholetým stabilizovaným pojišťovacím trhem a v podmínkách relativně 
stabilních finančních trhů, je metoda regresní analýzy patrně o něco přesnější s poněkud větší 
vypovídací schopností, než je tomu u klasických podniků. 

2. Identifikace budoucího zisku pojišťovny na základě sestavení finančního plánu 
pojišťovny včetně plánové rozvahy a výsledovky představuje odhad budoucího 
dividendového potenciálu, tj. postup odvozený z finančního plánu pojišťovny, který je 
nejpřesnější, ale pochopitelně také nejnáročnější. Znalec musí být schopen identifikovat 
budoucí vývoj finanční situace pojišťovny, což je velmi komplikované nejen tím, že zisk 
pojišťovny se skládá z několika klíčových položek, z nichž každá se plánuje specifickým 
způsobem, ale také tím, že pojišťovny obvykle fungují prostřednictvím množství relativně 
samostatných jednotek, poboček, a při sestavování finančního plánu je nutné vycházet z plánu 
na centrální úrovni i z plánu jednotlivých poboček a vzájemně je koordinovat. Cílem by pak 
mělo byt stanovení plánované výsledovky a rozvahy na období obvykle pěti let. Z těchto 
údajů se pak odvodí čistý zisk, příděly do fondů, příděl na základě kapitálové přiměřenosti, 
případně rozvojové investice a samozřejmě pak velikost dividend, které mohou byt vyplaceny 
majitelům. Rozhodující pro plánování zisku jsou generátory zisku, tzv. ”drivers”, na 
základě jejichž vývoje se pak odhadují jednotlivé ziskové položky. Klíčovým generátorem 
zisku jsou objem předepsaného pojistného, struktura pojistných smluv, velikost a struktura 
technických rezerv, investiční portfolio a jejich budoucí vývoj. Ne nezanedbatelnou položku 
”drivers” tvoří struktura a vývoj poskytovaných pojišťovacích služeb. 

Důležitou roli bude hrát také predikce nákladů oceňované pojišťovny, a to zejména 
v případě vyplacených plnění. Cutler (2005) ve své práci potvrdil, že škodní poměr (poměr 
vyplacených plnění k předepsanému pojistnému) pro neživotní pojišťovny je funkcí  reálného 



65 

 

HDP, výnosů amerických pětiletých dluhopisů a rozdílu mezi aktivy a závazky pojišťovny, 
čistými příjmy z investic a ziskem či ztrátou pojišťovny.  Náklady na pojistná plnění lze 
predikovat podobným způsobem jako HDP, přičemž záleží, zda se u oceňované pojišťovny 
nalezne dostatečně dlouhá časová řada, která by ospravedlňovala použití ekonometrického 
modelu. Podle názoru autorů je predikce velikosti budoucích pojistných plnění (částečně  
i předepsaného pojistného) a z toho vyplývající hodnoty škodního poměru složitější. Velikost 
pojistných plnění vyplývá z toho, jakou měrou jsou pojistnými produkty kryty vzniklé škody 
(jak vypadá konstrukce pojistných produktů) a jak v příslušném období vypadá škodní průběh 
v rámci neživotního pojištění. Poslední zkušenosti ukazují na to, že škodní poměr je velkou 
měrou ovlivněn výskytem pojistných událostí. V letech, kdy došlo k velkým pojistným 
událostem (katastrofám), se hodnota ukazatele škodního poměru v neživotním pojištění 
významně zvýšila. Tuto situaci dokumentuje za český pojistný trh neživotního pojištění -
členské pojišťovny ČAP níže uvedená  tabulka č.1. Zvýšená hodnota ukazatele škodní poměr 
je ovlivněna výskytem pojistných událostí s velkými pojištěnými škodami (např. povodně 
v roce 1997, 2002, 2009). Současně má vliv na velikost škodního poměru podoba pojistných 
produktů neživotního pojištění (míra výluk, konstrukce pojistných produktů). Ne 
nevýznamným faktorem je konkurence na trhu, která ovlivňuje ceny pojištění a dopadá do 
ukazatele předepsané pojistné. Vývoj v pojistných plněních v rámci životního pojištění je 
ovlivněn výskytem událostí významně menší měrou, vyplývá z charakteru sjednávaných 
pojistných smluv životního pojištění zejména v minulých obdobích. 

 

Tab. 1: Výkaz zisků a ztrát pro neživotní pojišťovny v ČR v letech 1997 -2010 

rok předepsané pojistné  
v mil K č 

náklady na pojištěná plnění  
v mil K č 

škodní poměr  
v % 

1997 34 625 24 542 70,9 
1998 39 832 23 781 59,7 
1999 42 524 25 466 59,9 
2000 46 514 23 473 50,5 
2001 50 915 26 146 51,4 
2002 54 468 44 777 82,2 
2003 63 513 44 311 69,8 
2004 67 349 35 051 53,3 
2005 70 795 33 905 47,9 
2006 73 016 37 777 51,7 
2007 76 232 36 129 47,4 
2008 80 272 38 277 47,7 
2009 81 213 41 212 50,7 
2010 81 092 45 094 55,6 

Zdroj: Výroční zprávy ČAP: Výkaz zisků a ztrát pro neživotní pojištění za roky 1997 až 2010, dostupné na 
www.cap.cz 

Hodnota pojišťovny výnosovou metodou = současná hodnota disponibilních peněžních 
toků pro majitele pro období zhruba pěti let + současná hodnota pokračující hodnoty 
pojišťovny. Výsledný vzorec pak vypadá následovně: 
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kde H – tržní hodnota pojišťovny , 
 Dn – dividendový potenciál v n-tém roce, 
 N – počet let, po které je stanovován finanční plan 
 n – jednotlivá léta finančního plánu, 
 i – diskontní úroková míra, 
 g – požadovaný roční nárůst dividend. 

 

3.3 Identifikace diskontní úrokové míry 

Důležitou roli hraje rovněž identifikace diskontní úrokové míry, přičemž její stanoveni je 
velice obtížné. Vzhledem ke složení kapitálu pojišťovny je možné vážně pochybovat  
o vhodnosti metody průměrných (vážených) nákladů kapitálu. I vzhledem k tomu, že 
pojišťovny jsou akciovými společnostmi, jejichž akcie jsou většinou obchodované na burzách 
cenných papírů, bude nejvhodnější použít náklady vlastního kapitálu. Ty mohou vycházet 
buď z linie kapitálového trhu, nebo mohou být stanoveny na základě dividendového 
růstového modelu či s využitím stavebnicové metody.  Princip linie kapitálového trhu je 
celkem známý a vychází z následující rovnice: 

Náklady vlastního kapitálu = bezriziková úroková míra + riziková přirážka × β                    (7)                            

U linie kapitálového trhu je nutné posoudit především identifikaci koeficientu β, 
případně bezrizikové úrokové míry, kde se objevuje občas polemika o tom, zda používat 
úrokovou míru z pokladničních poukázek, které jsou skutečně téměř bezrizikové, ale 
krátkodobé, nebo pak úrokovou míru z dlouhodobých státních dluhopisů. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o skutečně dlouhodobý časový horizont, je třeba se přiklonit spíše k dlouhodobým 
státním dluhopisům. Pokud se týká koeficientu β, je jeho identifikace nepoměrně složitější  
a existuje celá škála různých doporučených postupů (např. Mařík, 2007). Pro identifikaci 
koeficientu β pro oblast pojišťoven je možné použít známé postupy např. dle Damodarana 
(2002), či využít průměrné β pojišťoven v dané zemi. Dle Hejdukové (2010) lze při ocenění 
velkých zralých pojišťoven více spoléhat na historickou betu stanovenou pomocí regrese na 
základě minulosti než u klasických podniků, vždy však záleží na stabilitě vývoje dané 
pojišťovny a celého odvětví pojišťovnictví, přičemž v ČR není možné tento přístup použít, 
neboť jejich akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Hejduková (2010) dále uvádí, že vhodnější 
je odvozovat betu pomocí metody analogie od srovnatelných pojišťoven. Vzhledem k tomu, že 
cizí kapitál se u komerčních pojišťoven vymezuje obtížně, je praktičtější při odhadu 
koeficientu beta metodou analogie rovnou pracovat se zadluženou betou, tedy lze převzít od 
srovnatelných pojišťoven betu při jejich daném zadlužení a tu přímo aplikovat na oceňovanou 
pojišťovnu. Bezriziková úroková míra a riziková přirážka bude v případě oceňování 
pojišťoven identifikována podobným způsobem jako při oceňování podniků.  

Pro zajímavost je možné uvést některé hodnoty koeficientu β v roce 2009, které činily 
u životních pojišťoven v USA 1,17, v Evropě 1,20 a na rozvíjejících se trzích 1,1  
a u neživotních pojišťoven v USA 0,91, v Evropě 0,95 a na rozvíjejících se trzích 0,9 
(Damodaran, 2009). Hodnoty jsou o něco vyšší u životních pojišťoven, což vyjadřuje i vyšší 
systematické riziko, nicméně hodnoty v celkovém součtu oscilují kolem jedné, což připomíná 
značně diskutovaný, nicméně ve znalecké praxi při oceňování bank velmi často používaný 
princip hodnoty koeficientu β = 1.   
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V případě využití dividendového růstového modelu se velmi často diskutuje otázka, 
zda mají být využity stávající vyplácené dividendy či budoucí dividendový potenciál, neboli 
budoucí vyplácené dividendy. Pokud chceme při výnosovém oceňování vzít v úvahu budoucí 
potenciál oceňované pojišťovny, je celkem zřejmé, že by měly být použity budoucí vyplácené 
dividendy, i když v případě jejich použití se znalec vystavuje riziku výrazně vyšší nepřesnosti 
ocenění v případě nepřesného odhadu těchto budoucích vyplácených dividend, což by pak 
ovlivnilo nejen disponibilní peněžní příjem pro majitele, ale právě i diskontní úrokovou míru.  

Zajímavou záležitostí by rozhodně bylo aplikovat stavebnicovou metodu na oblast 
pojišťoven. Stavebnicová metoda spočívá v postupném postižení úplného rizika, a to nejen 
systematického, ale i specifického. Nejprve dochází k vymezení faktorů rizika, a dále pak 
k jejich ohodnocení. V rámci ohodnocení stupně rizika je třeba stanovit stupnici pro 
hodnocení, přičemž tuto stupnici je pak nutné převést na velikost rizikové přirážky (Mařík, 
2007, s. 236). 

4. Oceňování pojišťovny metodou obligačního cenového modelu  
Tato metoda je v praxi používána zejména při oceňování bank některými znaleckými 

firmami, které si nepřejí být jmenovány, a je podle nich teoreticky nejsprávnější. Vzhledem 
k tomu, že tento přístup pracuje s návratností vlastního vloženého kapitálu, s náklady 
vlastního kapitálu a s upravenou čistou hodnotou aktiv, nemělo by v zásadě nic bránit tomu, 
aby mohl být tento přístup využit i v případě oceňování pojišťoven, neboť výše uvedené 
hodnoty je možné celkem bez větších problémů identifikovat i v případě pojišťoven. Můžeme 
vycházet z následující rovnice: 

NAV
COE

ROE
TH ×= ,    (8) 

kde    TH – tržní hodnota pojišťovny, 

          ROE – return on equity – návratnost vlastního kapitálu pojišťovny, 

          COE – cost of equity - náklady vlastního kapitálu pojišťovny, 
          NAV – net assets value – čistá hodnota aktiv. 

Princip této metody je založen na tom, že tržní hodnota oceňované finanční instituce bude ve 
stejném poměru k upravené čisté hodnotě aktiv, jako návratnost vlastního kapitálu oceňované 
pojišťovny a nákladů vlastního kapitálu pojišťovny, neboli kolikrát převyšuje návratnost 
vlastního kapitálu jeho náklady, tolikrát bude vyšší tržní hodnota pojišťovny než její upravená 
hodnota účetní. Klíčová je tedy schopnost zhodnocení aktiv pojišťovny na úkor nákladů 
vynaložených na získaný kapitál. Určitou nevýhodou této metody je skutečnost, že 
nezohledňuje budoucí potenciál a eventuelní růst oceňované pojišťovny, takže má tendenci 
hodnotu pojišťovny podceňovat. Na straně druhé je výhodou, že minulé hodnoty a údaje jsou 
daleko lépe kvantifikovatelné, než nepřesné budoucí odhady. Další výhodou je skutečnost, že 
většina, a to zejména finančních aktiv pojišťovny, je již v účetnictví uvedena v tržní hodnotě  
a je možné je bez větších problémů pro účely ocenění rovnou převzít.  

5. Oceňování pojišťovny metodou tržního srovnání 
Pokud se týká oceňování metodou tržního srovnání, jedná se v zásadě o obdobný 

postup, jako je tomu v případě oceňování klasických podniků, kdy ať již v případě oceňování 
na bázi srovnatelných transakcí či na bázi srovnatelných podniků, bude nezbytně nutné nalézt 
srovnatelnou již provedenou transakci či pojišťovnu, jejíž hodnota je známa, což vyžaduje 
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poměrně rozvinutý trh s pojišťovnami a dostatek věrohodných informací týkajících se těchto 
obchodů. Určitou možnost pro získání těchto informací mohou skýtat např. databáze 
Reuthers, Bloomberg, Capital Q, Mergers apod. Na rozdíl od výnosových metod pracujících 
především s budoucím potenciálem příslušné pojišťovny, vychází metoda tržního srovnání 
především z ocenění obdobných aktiv či z ceny, za kterou byl obdobná aktiva někdo ochoten 
v minulosti koupit. Ocenění metodou tržního srovnání je tedy méně pracné, než je tomu 
v případě ocenění výnosového, nicméně vyžaduje nalezení právě již zmíněné pojišťovny  
a dále pak předpokládá relativně přesné ocenění této pojišťovny či transakce, se kterou je 
srovnáváno. Klíčovou roli zde bude hrát velikost pojišťovny, její růst, zisk, rozsah 
poskytovaných služeb životního, neživotního pojištění či jejich kombinaci, rozsah tržního 
potenciálu, investiční portfolio a tvorba technických rezerv. Při použití metody tržního 
srovnání hrají klíčovou roli také příslušní násobitelé, přičemž pro pojišťovnu se jako nejlépe 
využitelné jeví v případě srovnatelné pojišťovny ukazatel P/E či M/B (Market/Book Value)  
a v případě srovnatelných transakcí již zmíněný poměr M/B či poměr ročních zisků po 
zdanění bez uvažování zisků mimořádných. Další možností je použití ukazatele M/TBV 
(Market/Tangible Book Value) či poměru dividendových výnosů. Pokud jsou známy 
příslušné hodnoty, je možné doporučit průměrné hodnoty P/E či M/B srovnatelné pojišťovny 
za určité období.  

Při použití této metody oceňování se nevyhneme určitým aplikačním problémům, 
které se týkají zejména tržního zaměření srovnávaných pojišťoven, skladby jejich klientů, 
cílů, vlastníků a při mezinárodním srovnání i odlišné úrovně základní podnikatelské 
legislativy. Přesto je tato metoda při praktickém oceňování pojišťoven dosti oblíbená, neboť 
stanovení hodnoty pojišťovny na základě srovnání s jinou pojišťovnou, která byla prodána, je 
jednodušší, než složitý výnosový princip, který vyžaduje co nejpřesnější plánování a určení 
potenciálu dané pojišťovny. Na druhé straně bude ale metoda tržního srovnání méně přesná 
než výnosová, neboť nezohledňuje potenciál dané banky a její perspektivu do budoucnosti.  
V EU je nejrozvinutější pojišťovací trh na světě, kde dochází k mnoha prodejům, k fúzím  
a akvizicím finančních instituci. Metoda tržního srovnání se zde nejvíce používá a skýtá  
i relativně dobré výsledky. Dle Hejdukové (2010) k  dobré porovnatelnosti také přispívá 
jednotná úprava a regulace pojišťovnictví v  komunitárním právu Evropských Společenství 
(jednotný evropský pojistný trh), která se do jisté míry inspirovala regulací v USA. Dalším 
důvodem, proč pro ocenění komerčních pojišťoven jsou metody tržního porovnání vhodnější 
než pro ocenění klasických podniků, je dle Hejdukové (2010) o něco lepší situace co do 
rozvinutosti kapitálového trhu. 

6. Majetkové oceňování pojišťovny 
Relativně nejméně využitelnou, avšak nejlépe zpracovatelnou metodou ocenění, bude 

metoda ocenění majetkového, neboť v případě finančních institucí, a to včetně pojišťoven, 
jsou podstatně více propracovány metody oceňování jednotlivých druhů aktiv a většina z nich 
je již na rozdíl od klasických podniků přímo na základě postupů účtování pro banky a další 
finanční instituce přeceněna na reálnou tržní hodnotu, která je při tomto způsobu oceňování 
považována za klíčovou. Čím reálněji jsou oceněny jednotlivé složky majetku oceňovaného 
subjektu, tím je výsledné ocenění logicky reálnější a odráží nároky na tržní hodnotu podniku. 
Mezi základní metody majetkového ocenění patří účetní hodnota vlastního kapitálu  
a substanční hodnota.  

Ocenění účetní hodnotou vlastního kapitálu je nejjednodušší, ale také nejméně přesný 
způsob, i když v případě pojišťoven díky výše zmíněným postupům účtování přesnější, než  
u klasického podniku. Vychází se z účetních hodnot bankovního majetku snížených  
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o hodnotu cizích zdrojů. V praxi je možné použít tuto metodu na principu tržních cen s tím, že 
položky oceněné na reálnou hodnotu, popřípadě ošetřené opravnou položkou, ponecháme 
v hodnotě vyplývající z účetnictví pojišťovny a ostatní položky na reálnou hodnotu 
převedeme pomocí postupů známých pro klasické podniky. Výhodou je skutečnost, že v ČR 
pojišťovny vykazují finanční umístění a technické rezervy již v reálných hodnotách. Je však 
třeba prověřit přiměřenost výše všech technických rezerv, obzvláště rezervy na pojistná 
plnění. Specifikem majetkového ocenění na principu tržních cen je možnost ocenění 
pojistného kmene včetně závazků, který se kromě hodnoty za kterou by mohl být prodán jiné 
pojišťovně, může dle Dammodarana (2002) ocenit také na základě očekávaných peněžních 
toků, které budou plynout z pojistného kmene. Připomíná to např. oceňování jádrových 
depozit u komerčních bank, která je možné také kromě reprodukčního nákladového  
a úsporového nákladového způsobu ocenit také výnosovou metodou (Hrdý, 2005).      

Majetkové ocenění pojišťovny na bázi substanční hodnoty je možné provést nepřímou 
metodou, kdy se počítá s reprodukční hodnotou jednotlivých aktiv sníženou o příslušné 
opotřebení, přičemž po odečtení reálného ocenění závazků získáme substanční hodnotu netto. 
Pro výpočet substanční hodnoty netto je možné využít následující vzorec (Hejduková, 2010): 

 

 ( ) ( )( ) PZdVRNTRRCZASH TRHRHnetto −−++−−= 1*  (9) 

kde SHnetto – substanční hodnota netto 
 ARH – aktiva v reprodukční hodnotě 
 CZRH – cizí zdroje v reprodukční hodnotě 
 NTR – nadměrné technické rezervy 
 VR – vyrovnávací rezerva 
 D – daňová sazba 
 PZ – podmíněné závazky. 

Vedle poměrně známého nepřímého výpočtu substanční hodnoty netto existuje ještě tzv. 
přímý výpočet substanční hodnoty netto, který je dle Hartunga (2000) nejvhodnější metodou 
pro majetkové ocenění, neboť pak není nutné se zabývat s přeceněním aktiv a cizích zdrojů na 
reprodukční hodnotu. Hartung (2000) dále doporučuje k výsledné sumě připočítat také tzv. 
tiché rezervy vznikající podhodnocením aktiv či nadhodnocením závazků. Důležitou součástí 
tohoto způsobu oceňování je také prověření přiměřenosti technických rezerv, zejména na 
pojistná plnění. Pro výpočet substanční hodnoty přímou metodou je možné použít následující 
vzorec (Hejduková, 2010): 

    ( ) ( ) PZdVRNTRRVKSH Tnetto −−+++= 1*  

Kde SHnetto – substanční hodnota netto 
 VK – vlastní kapitál v účetní hodnotě 
 RT – tiché rezervy 
 NTR – nadměrné technické rezervy 
 VR – vyrovnávací rezerva 
 D – daňová sazba 
 PZ – podmíněné závazky. 

Pro úplnou přesnost je však třeba uvést, že vyrovnávací rezervy ve výše uvedených dvou 
vzorcích se budou týkat pouze neživotního pojištění.  



70 

 

Majetkové ocenění je vhodné využít jako ocenění doplňkové zejména pro ocenění 
jednotlivých složek majetku pojišťovny pro účely účetní nebo daňové, ale může být vhodné 
pro ocenění pojišťovny tzv. metodou obligačního cenového modelu řešeného v rámci kapitoly 
č. 4, či v případě nesplnění podmínky going-concern, či v případě např. likvidace pojišťovny, 
ke které však dochází jen velmi ojediněle. Stejně tak je možné použít majetkové ocenění 
v případě využití metody Embbed Value, která je kombinací výnosového  
a majetkového ocenění, i když jak již bylo uvedeno, vymezuje spíše výkonnost pojišťovny, 
než její hodnotu.  

7. Závěr 
Příspěvek si kladl za cíl zpracovat úvodní vstup do komplexního zpracování oceňovacích 
standardů pro pojišťovny, který by se měl stát východiskem pro další podrobnější 
propracování těchto standardů, ze kterých by vycházeli znalci či znalecké ústavy v ČR při 
oceňování pojišťoven. Jedná se o problematiku, která není doposud komplexně zpracována,  
a to ani v zahraničí, přičemž v České republice se první nesmělé pokusy o analýzu této 
problematiky objevují až v letech 2009 - 2010. Analýza dosavadních poznatků ukázala, že 
např. některé, v první kapitole uváděné vzorce převzaté ze zahraniční literatury a týkající se 
např. stanovení tzv. vrstvené hodnoty pojišťovny, nelze s úspěchem pro ocenění pojišťovny 
jakožto podnikatelského subjektu použít a hodí se spíše na posouzení a měření výkonnosti 
příslušné pojišťovny či pro ocenění její části. Při zpracování prvního návrhu těchto 
oceňovacích standardů proto autoři postupovali stejným způsobem, jako při zpracování těchto 
standardů pro ostatní finanční instituce včetně komerčních bank. Vycházeli z obecných 
oceňovacích principů pro klasické podniky, do kterých byla promítnuta specifika pojišťoven 
jakožto specifického podnikatelského subjektu, jehož klíčovým příjmem jsou platby 
pojistného od pojištěnců a klíčovými výdaji platby za nastalé pojistné události. Podobně při 
oceňování ostatních finančních institucí bude klíčovou metodou oceňování pojišťoven metoda 
výnosová založená na odnímatelném čistém výnosu neboli dividendovém potenciálu, který 
může být majitelům vyplacen, přičemž východiskem bude plán příslušně upraveného zisku 
pojišťovny.  Vzhledem k omezené schopnosti plánování bude, podobně jako u klasických 
podniků, použita dvoufázová metoda s pokračující hodnotou na úrovni reálně udržitelného 
růstu zisku. Důležitou roli bude hrát nejen schopnost plánovat jednotlivé složky peněžního 
příjmu pojišťovny, ale také technické rezervy vytvářené na budoucí pojistná plnění.  
Výnosovému ocenění musí předcházet velmi podrobná finanční analýza, která bude mít za cíl 
nejen komplexně posoudit finanční zdraví oceňované pojišťovny, ale také její budoucí 
potenciál a schopnost generovat zisk v dlouhodobém časovém horizontu na principu going-
concern. Vedle tradičního výnosového oceňování je vhodné použít pro oceňování pojišťoven 
také z oblasti oceňování bank známou metodu obligačního cenového modelu, která je v praxi 
poměrně velmi dobře aplikovatelná, i když její nevýhodou je fakt, že plně nepostihuje 
budoucí potenciál oceňované pojišťovny. Z toho důvodu bude vycházet toto ocenění na nižší 
úrovni než při klasickém ocenění výnosovém. Takže vznikne určité rozpětí a znalec se může 
přiklonit buď k vyšší, nebo k nižší hodnotě na základě dalších analyzovaných faktorů. 
V případě, že je k dispozici srovnatelná pojišťovna či již dříve provedená srovnatelná 
transakce, je vhodné použít metodu tržního srovnání, která je ve znalecké praxi relativně 
hojně využívána. Výhodou je také skutečnost, že v EU je nejrozvinutější pojišťovací trh na 
světě, kde dochází k mnoha prodejům, k fúzím a akvizicím pojišťoven. Majetkové ocenění je 
vhodné, podobně jako v případě dalších finančních institucí, pro ocenění části majetku 
pojišťovny pro účely účetní či daňové, ale také může být využito v případě, že používáme 
metodu obligačního cenového modelu nebo za předpokladu, že není splněna podmínka další 
existence pojišťovny na bázi going-concern. Základním přístupem k majetkovému oceňování 
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může být buď účetní hodnota vlastního kapitálu nebo metoda substanční počítaná buď 
přímou, nebo nepřímou metodou. Výhodou je skutečnost, že podobně jako v případě bank či 
dalších finančních institucí je na základě postupů účtování pro pojišťovny většina aktiv 
přeceněna na reálnou tržní hodnotu.     
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