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a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a 
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Anotace 

 

Práce bude věnovaná současnému stavu pojistného trhu na území Ukrajiny. Bude probrán 

vývoj pojišťovnictví v Ukrajině na základě dat z minulosti, a pomoci různých hledisek budou 

zjištěny podmínky pro růst pojistného trhu a jeho potenciál.  
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Úvod  

 

Rozvoj pojišťovnictví na území Ukrajiny bohužel není pro pojistný trh jednoduchý. Ovlivňuje 

jej spousta faktorů – ekonomických, politických, historických a geografických. V této 

bakalářské práci bych chtěl probrat všechny faktory ovlivňující pojistný trh a navrhnout to, co 

by z mého názoru mohlo tuto situace pro pojistný trh zlepšit. Probereme historické pozadí 

Ukrajiny od konce 80. let a vliv toho pozadí, který je viditelný až do teď, podíváme se na to, 

jak vypadá pojistný trh v Ukrajině teď, zjistíme proč není ta služba pro občané Ukrajiny tak 

zajímavá jako v jiných státech Evropy, porovnáme ekonomické ukazatele Ukrajiny a České 

republiky v letech 2005 – 2020 a zkusíme to spojit s pomalým rozvojem pojišťovnictví na 

území Ukrajiny, a nakonec budeme formulovat návrhy na zlepšení podmínek pro rozvoj 

pojistného trhu v Ukrajině pomoci předem uvedených dat a specifických zvláštností.               
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1 Společensko-politická situace na území bývalého Sovětského 

svazu a její vliv na ekonomický vývoj Ukrajiny.  

 

Každý nový tajemník během celé doby existence Sovětského svazu považoval za svoji 

povinnost provádět nějaké reformy. Nejvýznamnějším příkladem těchto masivních reforem 

byla Gorbačovova přestavba. Roku 1985 byl politikou přestavby (perestrojky) zahájen proces, 

jehož důsledky na vnitřní vývoj SSSR, na země tehdejšího "socialistického společenství" i na 

světový vývoj nebyl s to nikdo dohlédnout. Že by během pouhých šesti let mohl padnout 

socialistický systém ve své "mateřské zemi" a že spolu s tím by mohl zaniknout i sám Sovětský 

svaz jako jeho nejvýznamnější státní představitel, to se zdálo až příliš fantastické. A přesto 

skutečný vývoj překonal mnohonásobně i ta nejsmělejší očekávání a prognózy. Pokusíme se 

pochopit jak se takové velkolepé plány změnily v kolaps říše. [1, st. 206] 

 

Sovětský svaz po celou dobu své existence měl hodně problémů a neshod, jako jakýkoliv stát 

ve světě. V 80. letech toto dosáhlo svého limitu.  

Obchodování v té době vypadalo tak, že nejlepší zboží se prodávalo do zahraničí, a to, co ostatní 

státy kupovat nechtěly, zůstávalo pro občany Sovětského svazu. Import byl oproti exportu 

velmi malý, proto ani ti, kdo byli bohatí, nemohli žít líp než ti, co měli míň peněz, protože 

prostě neměli co kupovat. Například žvýkačka nebo Pepsi v této době byly symbolem 

prosperity a bohatství rodiny.  

Kromě této obchodní politiky Sovětský svaz pravidelně posílal peníze a zbraně jiným 

socialistickým státům Asie a Afriky. Velkou část rozpočtu Sovětský svaz utrácel na zbraně 

kvůli studené válce. [2] 

 

Na konci 80. let vznikl systém talonů – de-iure každý občan měl nárok na jídlo, a to skoro 

zdarma. De–facto člověk mohl obdržet jenom několik druhů zboží, a to bylo omezené vahou – 

například klobása 0,5 kg, mléko 3 litry, cukr 1 kg, vodka 1 litr atd. Za peníze koupit toto zboží 

nebylo možné, protože ono ve státě nebylo. Lidí, kteří nepili vodku, víno a nekouřili taky 

využívaly tyto talony, aby pak je mohli prodávat lidem, kteří potřebovali víc než jednu lahev 

vodky měsíčně. Později už se prodávaly přímo talony na vodku atd. [3] 
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Snížení ceny ropy a katastrofa na Černobylské jaderné elektrárně v roce 1986 žádným 

způsobem nezlepšovaly ekonomickou situaci v Sovětském svazu, naopak, za snížením tempa 

růstu ekonomiky následovala stagnace.  

 

Stát s takovou politikou a takovým počtem různých národnosti (např Estonci, Ukrajinci, 

Gruzíni, Uzbeci a Jakuti jsou úplně různé národnosti, kteří mají různou kulturu, jazyk a 

životní styl) nemohl dlouho existovat, proto kolem roku 1988 došlo k nárůstu separatistických 

tendencí. [4] 

 

Prvními státy, který se chtěly odpojit od Sovětského svazu, byly Arménie, Gruzie, Moldova, 

Estonsko, Lotyšsko a Litva. V roce 1988 se začal konflikt v Náhorním Karabachu, jehož 

výsledkem bylo, že Karabašský autonomní okres se odpojil od Ázerbájdžánské SSR. Po tom, 

jak se začala válka mezi Arménii a Ázerbájdžánem, objevily se kolize v Kazachstánu, 

Uzbekistánu, Moldově a Jižní Osetí. Tato situace pak nutila více než 600 000 uprchlíků utíkat 

do jiných států Sovětského svazu. Vláda se snažila udržet stát, dokonce provedla referendum, 

který ukázal, že 76,4 % byly pro to, aby Sovětský svaz prodloužil svoje svou existenci. [5] 

 

Avšak na mnoha územích bývalého Sovětského svazu bylo považováno vládní referendum za 

neregulérní, podobně jako volby v Rusku v roce 2011, kde na volby přišlo 146 % lidí, 97 % 

hlasů pro připojení Krymu do Ruska, 80 % pro Lukašenko, který je diktátorem Běloruska už 

28 let, a vydal rozkaz střílet do pokojných demonstrantů, kteří mu nevěřili a tak dále. 

Výjimkou ve smyslu skutečného procenta hlasů na volbách a referendech jsou pobaltské 

země, Ukrajina a státy bývalého Sovětského svazu, kteří teď jsou součástmi Evropské unie. 

[6] 

 

Toto referendum také nezobrazovalo skunečný postoj k Sovětskému svazu jako celku, a proto 

po odpojení několika států, 8. ledna roku 1991 vedoucí představitelé RSFSR, Ukrajiny a 

Běloruska podepsali dohodu o ukončení existence Sovětského svazu. [7] 

 

Z mého názoru, všechny tyto ukazatele jsou prvním velkým důvodem slabého rozvoje 

pojišťovnictví na území Ukrajiny. Lidí, kteří v 60-70. letech měli všechno, co potřebovali, 

kteří dostávali byty za to, že pracuji (např. za 30 let stáže na továrně), občané státu, který 

mohl vyrábět úplně všechny druhy zboží, na konci 80. let byli lidmi, kteří mohli dostat jídlo 

jenom v omezeném počtu a několik let čekali ve frontě na automobil. Po rozpadu Sovětského 
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svazu lidí ztratili ještě víc, včetně práce kvůli změně vlády, úspory kvůli změně měny, peníze 

kvůli hyperinflaci (v roce 1992 index inflace byl 2100, v roce 1993 – 10256). Velká část 

občanů nezávislé Ukrajiny a ostatních státu bývalého Sovětského svazu nemohla si koupit ani 

to, co potřebovala v danou chvíli; nejednalo se o službách, ze které je třeba zaplatit teď, ale 

které by se možná využily v budoucnu nebo se nevyužily vůbec. Po každé kapitole svoje 

bakalářské práce budu psát shrnutí, ve kterém tuto myšlenku budu dále rozvíjet. [8] 
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2 Vývoj pojišťovacího systému na Ukrajině od konce 80. let po 

současnost.  

 

V této kapitole porovnáme vývoj pojišťovacího systému na Ukrajině s vývojem v České 

republice 

 

2.1 Vývoj na Ukrajině  
 

Státní monopol na provádění pojišťovacích operací má kořeny v roce 1918, kdy všechny 

soukromých pojišťoven byla znárodněna. Demonopolizace pojišťovací činnosti byla zahájena 

zákonem „O spolupráci“ (ze dne 26.5.1988), který stanovil, že družstva mohou 

pojistit svůj majetek a majetkové zájmy v orgánech veřejného pojištění a zřídit družstevní 

pojišťovny, jejichž počet v SSSR již na konci 80. let činil 5765, určit podmínky, pořadí a typy 

pojištění. Významnější roli v procesu vytváření nestátních pojišťovacích organizací sehrály 

Ustanovení o akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným schválené 19. 

června 1990 radou ministrů SSSR a usnesení „O opatřeních k demonopolizaci národního 

hospodářství“, schválené 16. srpna 1990. V procesu rozvoje pojistného trhu Ukrajiny a 

formování jeho otevřenosti lze rozlišit tři fáze: 

1. V letech 1991 až 1996 - tvorba legislativních základů pro regulaci činnosti 

na pojistném trhu. V této době jsou přijímány právní předpisy, které obecně upravují 

podnikatelské činnosti, zejména zákony Ukrajiny „O bankách a bankovnictví“ (20. března 

1991) a „O cenných papírech a burze“ (18. června 1991), ale nebere v úvahu zvláštnosti 

odvětví pojišťovnictví. Na uspořádání činnosti pojišťoven je zaměřena vyhláška KMU 

(Kabinet ministrů Ukrajiny) „O pojištění“ (10. května 1993) a nařízení KMU „O licencování 

pojišťovacích činností“, které definovalo vytvoření systému státní regulace a dohledu nad 

pojišťovacími činnostmi, nutnost restartování pojišťovacích organizací a licencování těchto 

činností, zřízení příslušného orgánu výkonné moci Výboru pro dohled nad pojišťovacími 

činnostmi. 

Činnost subjektů pojistného trhu za podmínek stanovených vyhláškou lze definovat 

následovně: nasazení pojišťovacího průmyslu, které bylo odůvodněno vznikem a vývojem 

nových druhů pojištění (pojištění zboží, úrazové pojištění, pojištění občanskoprávní 

odpovědnosti vlastníků vozidel, odpovědnost za výrobní rizika); posílení specializace práce 

pojistitelů; posílení finanční disciplíny pojistitelů (zavedeno účtování rezerv, vyvinuty 

kategorie aktiv, v rámci nichž pojistitelé umisťovali tyto rezervy, uspořádány vztahy 
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pojistitele s jeho pojišťovnami, formy pojištění potřebného pojištění), zahájení dozoru nad 

pojišťovací činností. 

Navzdory významným pozitivním změnám však přetrvávaly následující nedostatky pro 

rozvoj trhu: nedostatek systému jasných norem solventnosti; neregulovanost systému 

životního pojištění; neregulovanost činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a systému 

zajištění; nedostatečná jistota smluvního vztahu mezi pojistitelem a pojistitelem.  

 

2. Od března 1996 do září 2001 etapa zahájená přijetím ukrajinského zákona „O pojištění“ (7. 

března 1996). Pro rozvoj pojišťovacího trhu hraje důležitou roli přijetí řady legislativních 

aktů, zejména zákonů Ukrajiny „O státní regulaci trhu s cennými papíry na Ukrajině“ (říjen 

1996), „O leasingu“ (16. prosince 1997), „O národním depozitním systému a zvláštnostech 

elektronického oběhu cenných papírů na Ukrajině“ (10. prosince 1997), „O Národní bance 

Ukrajiny“ (20. května 1999), „O bankách a bankovnictví“ (nové znění ze dne 7. prosince 

2000), „O institucích společného investování (podílové a firemní investiční fondy)“ (15. 

března 2001). 

 

Všimněme si, že obecně určujícími faktory vývoje pojistného trhu v letech 1991 až 2001 

byly:  

- tvorba tržních mechanismů pro regulaci ekonomiky;  

- snížení rozpočtového financování hospodářských subjektů;  

- provádění rozsáhlé privatizace a související: umístění privatizačních cenných papírů; 

umístění akcií privatizovaných podniků; vznik pojišťovacích organizací sloužících 

privatizačním procesům; umístění cenných papírů novými hospodářskými subjekty; zavedení 

praxe financování deficitu státního rozpočtu a vydávání dluhopisů domácí státní půjčky. 

 

Pokud jde o otevřenost tuzemského pojišťovacího trhu, je třeba poznamenat, že přímý přístup 

zahraničních operátorů byl omezen. Otevřenější byly kanály mezinárodního zajištění, což na 

jedné straně zajišťovalo relativně účinnou ochranu velkých rizik a na druhé straně generovalo 

neustálý odliv finančních prostředků do zahraničí nad ekonomicky podloženou úroveň. Zbývá 

tedy řada nevyřešených problémů v regulaci pojistného trhu, zejména: 

- nedostatečný rozvoj regulačního rámce, na jehož základě by měla být stanovena 

odpovědnost za přestupky na pojistném trhu, jakož i nesoulad již přijatých právních 

předpisů mezi sebou;  
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- nedostatečný rozsah pravomocí státních orgánů k uplatňování sankcí a stíhání 

právnických a fyzických osob za porušení pojišťovacích zákonů, včetně neexistence 

uzavřených smluv o povinných druzích pojištění;  

- nedostatečná soudržnost akcí státních orgánů mezi sebou, jakož i samoregulačních 

organizací (sdružení pojišťoven);  

- nízká úroveň požadavků na základní kapitál;  

- nedostatek transparentnosti systému evidence, vykazování, zveřejňování a dohledu 

nad činnostmi pojišťoven, který omezuje možnosti potenciálních investorů a 

spotřebitelů pojišťovacích služeb ohledně optimálního výběru pojišťoven, v důsledku 

čehož se sníží možnosti pojišťovacího trhu pro mobilizaci volných zdrojů a rozšíření 

rozsahu pojišťovacího trhu. 

 

Pochopení nutnosti řešení těchto problémů podmiňuje provedením významných změn v 

pojišťovací legislativě, která zahajuje třetí fázi vývoje pojišťovacího trhu Ukrajiny. 

 

3. Říjen 2001 - současná doba. Bylo přijato nové znění ukrajinského zákona „O 

pojišťovnictví“, které definuje systematizovaný přístup k zakládání, činnosti, reorganizaci a 

likvidaci pojišťoven, s přihlédnutím k právním předpisům Ukrajiny, mezinárodním normám a 

praxi regulace pojišťovacích činností, jakož i řadu nových zásad týkajících se právní úpravy 

činnosti pojišťoven. Tyto zásady se týkají především organizační a právní formy, požadavků 

na činnost pojišťoven, tajemství pojištění, regulace a dohledu nad činností pojišťoven a 

uplatňování vhodných opatření k jejich ovlivňování. Za účelem zajištění solventnosti a 

spolehlivosti pojistitelů toto znění zákona zvyšuje požadavky na finanční stabilitu pojišťoven 

na Ukrajině, zejména na minimální výši základního kapitálu (pro pojistitele, který se zabývá 

jinými než životním pojištěním, typy pojištění, je stanovena v částce odpovídající 1 milionu 

eur, a pro pojistitele, který se zabývá životním pojištěním - 1,5 milionu eur podle směnného 

kurzu měny Ukrajiny); znamená přechod k evropskému přístupu k určení ukazatelů 

solventnosti pojistitelů jako rezidentů; možnost provádět zajištění jako rezidenti. S cílem 

zabránit odlivu finančních prostředků do zahraničí jsou přitom stanoveny požadavky, které by 

umožňovaly stanovit transparentní pravidla v zajištění. 

 

V souladu s Koncepcí rozvoje pojišťovacího trhu Ukrajiny do roku 2010 však přetrvávají negativní 

faktory, které brzdí vývoj trhu pojišťovacích služeb:  

- nedokonalost ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb; 
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- nízká míra poměru pojistných plateb s odečtením plateb převedených na zajištění 

ukrajinským pojišťovnám a hrubého domácího produktu, zanedbatelná klientská základna 

pojišťoven, jakož i zaměření pojistné činnosti především na majetkové pojištění 

právnických osob  

- nevyspělost dlouhodobého životního pojištění, nestátního důchodového pojištění a 

absence právní úpravy činnosti pojišťoven v oblasti povinného zdravotního pojištění;  

- nedostatek spolehlivých finančních nástrojů pro investice;  

- velký počet pojišťoven s nízkou úrovní kapitalizace, stejně jako slabý rozvoj národního 

zajistného trhu;  

- využití pojistného trhu účetními jednotkami k optimalizaci zdanění a úniku finančních 

prostředků do zahraničí;  

- nedostatečná úroveň personálního a vědeckého zajištění pojistného trhu;  

- nízká úroveň pojistné kultury obyvatelstva.  [9, st. 120 - 129] 

 

Nabízí se otázka určení těch prvořadých opatření, která na jedné straně zajistí řádný rozvoj 

pojišťovací sféry na Ukrajině obecně a také posílí její roli jako systémově formujícího faktoru 

bezpečnosti podnikání. Mezi ně patří tato opatření: 

1.Zajištění cíleného programového rozvoje pojišťovnictví na Ukrajině a v regionech 

prostřednictvím vypracování Národního programu rozvoje pojišťovnictví a 

příslušných regionálních programů. V těchto dokumentech by pojištění mělo být 

považováno za institucionální faktor pro zajištění národní konkurenceschopnosti, 

stability a posílení ekonomické bezpečnosti státu jako subjektu pojišťovací činnosti, 

zejména v období krizových jevů. a podnikatelského sektoru; měla by být stanovena 

opatření k obnovení pozice státu jako subjektu pojišťovací činnosti, zejména v období 

krizových jevů. 

2. Posílení účasti pojišťovny na zajištění přístupu domácích podniků k finančním a 

úvěrovým zdrojům a konkurenčním pozicím na zahraničních trzích. Jedním z mechanismů 

účinné ochrany majetkových zájmů pojistitelů ve vyspělých státech světa je vytvoření 

pojistných záručních fondů ve formě neziskových státních nebo komunálních organizací. 

Současně tyto instituce plní roli doplňkového řízení fondů a rozhodování o seznamu 

ekonomických rizik prvku systému finanční a úvěrové podpory rozvoje podnikání, podniků, 

které mají být odškodněny, a o výplatě pojistného plnění provádí pojišťovací rada záručního 

fondu (tvořeného zástupci státních orgánů a místních samospráv). Náklady na správu 

činnosti záručních fondů jsou hrazeny z jejich investičních aktivit. 
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3. Zajištění účinné ochrany majetkových zájmů pojistitelů zavedením institutu 

povinného státního pojistného dohledu ze strany státu nad činností pojišťoven (praxe 

většiny zemí Evropy). Kromě základních funkcí – provádění regulace jednotného 

národního pojišťovacího trhu, stanovení obecných požadavků na registraci a licenci, 

provozování metodických činností v oblasti pojišťovnictví – by funkce tohoto státního 

výkonného orgánu měly být: ochrana zájmů pojišťoven (zejména v případě úpadku 

pojišťoven); monitorování tvorby sazeb, analýza úrovně solventnosti a finanční 

udržitelnosti pojišťoven atd. 

4. Zajištění širší přítomnosti státu v pojistné oblasti nejen jako regulátora, ale také jako 

efektivního subjektu pojišťovací činnosti. Za účelem zajištění účinnější státní regulace 

v oblasti pojišťovnictví se bude zdát vhodné posílit roli veřejného pojištění v 

nejrizikovějších činnostech a transakcích a rozšířit možnosti státu na finanční a 

úvěrovou podporu sektoru malých a středních podniků prostřednictvím vytvoření sítě 

specializovaných pojišťoven pro poskytování záruk, snížení nákladů na pojišťovací 

služby, zavedení státního pojištění ekonomického rizika podniků pro případ finančních 

a jiných výdajů způsobených, včetně činností veřejných orgánů atd. 

5. Provádění osvětové (objasňující činnosti týkající se využívání pojistné sféry jako 

součásti ekonomické bezpečnosti podniků. V tomto směru je nutná státní organizační a 

finanční podpora pro vytvoření nestátních organizací pojišťovací sféry, které budou 

provádět;  

- vypracování doporučení pro státní regulaci tohoto sektoru;  

- nezávislé odborné posouzení kvality a nákladů na služby pojišťoven;  

- nezávislé audity finanční udržitelnosti pojišťoven;  

- zveřejňování výsledků odborných hodnocení a auditů v médiích;  

- provádění objasňující práce mezi podniky, pokud jde o vnitrostátní právní předpisy v 

oblasti pojišťovnictví (pokud jde o výhody při zdanění podniků poskytujících pojištění 

(např. dobrovolné pojištění zaměstnanců zaměstnavatelem), mezinárodní praxe 

používání pojištění jako faktor ekonomické bezpečnosti podnikání;  

- poskytování poradenství v oblasti řízení rizik, pojištění rizik atd.;  

- popularizace efektivních zahraničních zkušeností s pojištěním ekonomických rizik, 

posílení vztahů ukrajinských pojišťoven se zahraničními partnery. [10, st. 162 - 172] 
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2.2 Vývoj v České republice 
 

V České republice byl vytvořen pojistný trh na počátku devadesátých let. V období před 

rokem 1990 nelze mluvit o pojistném trhu, neboť pojištění bylo uskutečňováno pouze 

státní pojišťovnou. V období od počátku devadesátých let se podoba pojištěného trhu 

v České republice významně postupně změnila. A to z pohledu struktury subjektů na 

pojistném trhu operujících, z pohledu struktury a podoby pojistných produktů i z pohledu 

regulace pojišťovacích aktivit. Dále je pro pojišťovnictví v České republice charakteristické 

postupné zvyšování významu pojištění v ekonomice. 

Vývoj na českém pojistném trhu charakterizuje vývoj ve velikosti předepsaného pojistného, 

růst předepsaného pojistného v jednotlivých letech v životním a neživotním pojištění, podíl 

životního a neživotního pojištění na předepsaném pojistném.  

Objem předepsaného pojistného se v průběhu let 1993 až 2014 znásobil osmkrát. Vývoj 

během sledované doby vykazoval v jednotlivých letech výkyvy v míře růstu předepsaného 

pojistného, které vyplývají z vývoje faktorů působících na pojistný trh, jako ekonomický 

vývoj, situace na finančních trzích, situace na pojistných trzích (konkurence a ceny pojištění), 

vývoj ve škodovosti (výskyt velkých pojistných událostí), změny y regulaci.  

 

V průběhu vývoje dochází současně k pozvolnému zvyšování podílu životního pojištění na 

předepsaném pojistném. Tento vývoj je dán také vývojem v oblasti neživotního pojištění, kde 

v několika letech předepsané pojistné stagnovalo či pokleslo zejména díky poklesu cen 

pojistných produktů (a to především v segmentu pojištění automobilů a segmentu pojištění 

podnikatelských rizik). Rovněž vývojové změny v oblasti životního pojištění ovlivňují poměr 

mezi životním a neživotním pojištěním, a nízké výnosy v rámci rezervotvorného životního 

pojištění, uplatňování investičního životního pojištění ve větší míře, působení pojišťovacích 

zprostředkovatelů, tzv. přepojišťování pojistných smluv životního pojištění.  

 

Současně se mění struktura jak životního, tak neživotního pojištění. Pro segment životního 

pojištění je v posledním období charakteristické výrazné zvýšení role a významu 

investičního životního pojištění na trhu životního pojištění. V rámci neživotního pojištění se 

snížil podíl pojištění automobilů (jak pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla, tak 

havarijního pojištění) a na druhé straně se zvýšil podíl zejména pojištění majetku a 

odpovědnosti občanů a nemocenského a úrazového pojištění. [11, st. 291-293] 
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Nyní se zastavme u současného legislativního rámce České republiky. První normou která 

znovu vzkřísila český pojistný trh, stanovila základní parametry konkurenčního prostředí a 

obnovila instituci státního dohledu, byl zákon o pojišťovnictví č. 185/91 Sb., který nabyl 

účinnosti dne 28. 5. 1991. Zákon s navazujícími předpisy vymezil základní pravidla pro 

podnikání v odvětví pojišťovnictví. Především zrušil územní monopol státní pojišťovny z 

předchozího systému a tak otevřel cestu k vytvoření korektního konkurenčního prostředí. 

Ustanovil instituci státního dohledu nad pojišťovnictvím a vytyčil jeho hlavní úkoly. Pro první 

období byla jako hlavní zvolena metoda přímého dozoru.   

 

Další novela zákona o pojišťovnictví z konce roku 1993 změnila a doplnila zákon č. 185/91 o 

novou terminologii zejména v oblasti rezerv a fondů pojišťoven, srovnatelnou s obdobnými 

předpisy vyspělých evropských zemí a respektující příslušná ustanovení direktiv Rady 

Evropských společenství pro životní a neživotní pojištění i direktiv, upravujících účetnictví 

pojišťovacích podniků. 

 

Na počátku roku 1994 byl ministerstvem financí vydán doplňující předpis k zákonu o 

pojišťovnictví, vyhláška, kterou byla stanovena tvorba, použití a způsob umístění prostředků 

technických rezerv pojišťoven. 

 

Hlavním smyslem další verze zákona o pojišťovnictví z roku 1999 bylo poskytnout letech 

dalších zkušenosti s chováním subjektů na pojistném trhu. Situace na českém trhu první pomoc 

dohledu nad pojišťovnictvím po krachu pojišťovny Morava a několika letech dalších zkušenosti 

s chováním subjektů na pojistném trhu. Situace na českém pojistném trhu vyžadovala výrazné 

zefektivnění výkonu státního dohledu se současným zřetelem na dlouhodobý cíl obsažený ve 

směrnicích ES provádět účinný dohled při zachování komerční svobody a neomezování 

působení konkurenčních mechanismů. V praxi to na jedné straně znamenalo povolovat výkon 

pojišťovací činnosti jen subjektům, které skýtají záruky kvalifikovaného a bezpečného 

fungování, na straně druhé se neodůvodněně nevměšovat do oblasti soukromého práva a 

omezování podmínek volné hospodářské soutěže.  

Další zásadní legislativní úpravy byly uvedeny v život současně s  vstupem České republiky do 

EU v roce 2004.  

 

Pozměněný zákon o pojišťovnictví č. 39/2004 platí od 1. 4. 2004, provedené změny souvisejí 

především se vstupem do EU, týká se to zejména podmínek pro provozování pojišťovací 
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činnosti pojišťovnou z jiného členského státu, zvýšení požadavku na kapitálovou vybavenost a 

změn v ukládací politice pojišťoven, oproti předchozí úpravě bylo zrušeno ustanovení o 

povinnosti organizačního oddělení životního a životního pojištění do roku 2012 v případě 

univerzálních pojišťoven, při současném vyšším zamezení prolínání obou činností v rámci 

jedné pojišťovny. 

 

Od ledna 2005 vešel v účinnost zákon 37/2004 o pojistné smlouvě, některá ustanovení platila 

již od 1.5.2004, obsahuje především partie o úpravě pojistné smlouvy, vyňaté z občanského 

zákoníku, nově umožní, aby bylo možno uzavřít pojištění s pojišťovnou jiného členského státu, 

aniž má v CR svou pobočku a aby se smlouva mohla řídit i jiným právem než českým.  

Od ledna 2005 platí zákon 38/2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích a státních 

likvidátorech. Dosud existovaly stovky zprostředkovatelů ve dvou zájmových sdruženích 

(Asociace českých pojišťovacích makléřů a Komora pojišťovacích makléřů), nyní zákon mimo 

jiné upravuje odbornou způsobilost (nutnou kvalifikaci) a důvěryhodnost, nutná je registrace u 

orgánu státního dohledu, který může pozastavit nebo přerušit činnost zprostředkovatele  

 

V souvislosti s těmito jevy a trendy dochází v jednotlivých zemích, ale i v integračních 

uskupeních k novým řešením struktury státního dohledu nad bankami a pojišťovnami, potažmo 

nad celým finančním trhem. Nejzávažnější změnou, již v mnoha zemích uskutečněnou, je 

oddělení funkce centrální banky jako instituce, odpovědné za monetární politiku a měnovou 

stabilitu a dozoru nad bankovnictvím, který je v tomto modelu přenesen na jinou instituci, čímž 

je vyloučen konflikt měnových a dohledových zájmů. Potřeba reagovat na měnící se svět se 

nevyhnula ani staré dobré Anglii, kde vedle Bank of England vznikl nový subjekt integrovaného 

dozoru nad bankovnictvím, pojišťovnictvím, kapitálovým trhem a stavebními spořitelnami s 

instruktivním názvem - Financial Services Authority. Tento nově koncipovaný dozorčí úřad má 

definované cíle, pravomoc a odpovědnost. K rozdělení kompetencí mezi britské ministerstvo 

financí, Bank of England a FSA došlo v roce 1997. Již předtím však model integrovaného 

dohledu fungoval ve skandinávských zemích, Belgii, Dánsku, Francii, Irsku, nyní se přidávají 

stále další a další země, za všechny jmenujme alespoň Japonsko a Austrálii. 

 

Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., který v souladu s 

příslušnými předpisy Evropských společenství upravuje podmínky pojišťovací a zajišťovací 

činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. Jedná se o zcela nový zákon (nikoliv novelu), 
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akceptující realizaci transformačních změn české ekonomiky, funkci soukromého pojištění jako 

nedílné součásti finančního trhu a ústavní pořádek České republiky.  

 

Pokusíme-li se o určité bilancování, a 20 let je pro to dostatečná doba, lze konstatovat, že :  

- pojišťovnictví se ukázalo jako dynamický, rozvíjející se obor, který vytvářel pracovní 

příležitosti (zaměstnanci pojišťoven, pojišťovací zprostředkovatelé a zakázky pro celou 

řadu partnerů),  

- se průběžně zvyšoval význam pojišťovnictví pro národní hospodářství, což lze doložit 

vývojem ukazatele celková pojištěnost, ale například též výší investovaných aktiv, 

jejichž zdrojem jsou technické rezervy, 

- pojistný trh byl dlouhodobě finančně stabilní a zvládl i finanční dopady takových 

katastrofických událostí, jakými byly povodně v roce 1997 a 2002,  

- české pojišťovnictví se ukázalo jako přitažlivé pro zahraniční kapitál; faktem je, že 

největší evropské pojišťovny mají v České republice své dceřiné společnosti nebo 

pobočky; tato skutečnost přispěla k růstu know-how a výsledkům českého pojistného 

trhu,  

- pojišťovnictví zvládlo ,,bez závažnějších poruch“ nejen přechod od monopolu na tržní 

hospodářství, ale pak naprosto zásadní transformaci zákonného pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla na povinné pojištění a také náročný vstup do jednotného pojistného 

trhu EU, spojený s přistoupením České republiky k EU, 

- pojišťovny uspokojovaly poptávku klientů, průběžně inovovaly pojistné produkty, 

kterých může být k dispozici včetně modifikací více než 250.  

 

Při hodnocení výsledků za delší období je vždy na místě otázka, zda výkon nemohl být ještě 

lepší či vyšší. Zůstaneme-li u globálního přístupu, je odůvodněné říci, že mohl, ale za 

předpokladu realizace některých reforem, jako například důchodového systému nebo 

zdravotnictví, které by vzaly v úvahu kvalitu soukromých pojišťoven a jejich zaměstnanců, 

existující know-how, finanční spolehlivost apod. Porovnání s vyspělými pojistnými trhy 

ukazuje na určitý odstup českého pojistného trhu v životním pojištění či v pojištění nemoci, 

který je dán i tím, že v řadě západoevropských zemí dostaly soukromé pojišťovny právně 

možnost částečně nebo i významně vstoupit do systému sociálního zabezpečení.  

[12, st 105 - 110] 
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Provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti v pojišťovnictví podléhá dohledu. Orgánem, 

který vykonává dohled v pojišťovnictví na území České republiky, je od 1. 4. 2006 Česká 

národní banka. Regulátorem v pojišťovnictví je i nadále Ministerstvo financí. Dohled v 

pojišťovnictví se podle platné právní úpravy vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele.  

 

Dohled v pojišťovnictví vykonávaný orgánem dohledu je koncipován tak, aby zahrnoval 

provozování pojišťovnictví na území České republiky. Dohledu v pojišťovnictví podléhají 

pojišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací činnost, tuzemské 

pojišťovny a zajišťovny provozující zajišťovací činnost a právnické a fyzické osoby, které na 

tomto území provozují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných 

likvidátorů pojistných událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností a 

další fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu stanoveném zákonem o pojišťovnictví.  

 

Při výkonu dohledu v pojišťovnictví spolupracuje orgán dohledu s mezinárodními 

organizacemi, s orgány dohledu jiných států, s ústředními správními orgány a organizacemi 

působícími v oblasti pojišťovnictví.  

 

Výkon dohledu je rozdělen do dvou oblastí:  

-oblast povolovacího řízení,  

-oblast dohledu nad činnostmi subjektů v pojišťovnictví.  

  

Předmětem dohledu nad činnostmi jednotlivých subjektů je dodržování zákona č. 277/2009 

Sb., o pojišťovnictví, soulad provozovaných činností s uděleným povolením a s právem 

zakládat pobočky nebo svobodou dočasně poskytovat služby, hospodaření pojišťovny nebo 

zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejich závazků, způsob tvorby a použití 

technických rezerv, finanční umístění a solventnost pojišťovny nebo zajišťovny, plnění 

povinností uložených rozhodnutím České národní banky, vedení účetnictví, řídící a kontrolní 

systém a doplňkový dohled nad činností pojišťovny ve skupině. [13, st. 72 - 74] 

 

Z těch dvou cest ke stabilnímu pojistnému trhu, kterými prošly oba státy, je vidět, že Česká 

republika se víc zabývala touto problematikou, aktivně se snažila splňovat evropské standardy 

a lidé také byli lépe připraveni. Na Ukrajině se také vláda zabývala pojišťovnictvím, ale kvůli 

finančnímu stavu obyvatelstva, jeho nepřipravenosti ke změnám v dané oblasti a nepoctivostí 

pojistitelů, kteří využívali díry v zákonech, tempo rozvoje pojišťovnictví se velmi zpomalilo.  



 20 

3 Existence finančních podvodů na Ukrajině. Finanční 

pyramidy. 

 

Obrovská inflace a nepřipravený přechod od komunismu ke kapitalismu nutily každého 

člověka hledat jakoukoliv práci pro to, aby mohl zajistit sebe a svojí rodinu aspoň jídlem.  

90 % lidí se členili na 3 skupiny. 

 

1. skupina - pracovníci v oblasti hutnictví nebo zemědělství, kteří za svoji práci každý měsíc 

vydělávali méně a méně peněz kvůli inflaci, nebo nevydělávali vůbec kvůli tomu, že 

zaměstnavatel jim neplatil.  

 

2. skupina – tzv. čelnoky – lidi, kteří po pádu Sovětského svazu získali možnost cestovat do 

zahraničí, například do Turecka, kde kupovali zboží (většinou oděvy), které se na území 

bývalého Sovětského svazu neprodávalo. Tímto způsobem vydělávali víc než 1. skupina, ale 

zase to byla velmi náročná a těžká činnost.  

 

3. skupina – všechno, co se tykalo zločinů. Do konce 90. let se zvětšoval počet zločineckých 

skupin, některé z nich byly malé (v mezích jednoho okresu nebo města), některé byly velké a 

měly vliv po celém státu. Tyto skupiny se většinou zabývaly tzv. „ochranou“ lidí a malých 

podniků. Tato „ochrana“ spočívala v tom, že členové těchto zločineckých skupin nabízeli 

svoje „ochranné“ služby podnikatelům (chránili by je před jinými zločinci), a žádali za to 

tolik peněz, kolik podnikatel většinou nevydělával. Pokud podnikatel tuto nabídku odmítal, 

během měsíce přestával existovat jeho podnik, nebo i sám podnikatel. Také členové 3. 

skupiny se zabývali válkami proti konkurentům, drogami, finančními podvody (většinou se to 

týkalo nemovitosti – kupovaly byty od drogově a alkoholicky závislých, důchodců a finančně 

negramotných za cenu, která byla několikrát nižší, než skutečná).  

V roce 1992 v Rusku došlo k reformě, která spočívala v tom, že všechno, co bylo ve státu se 

ocenilo na 1,6 trilionu rublů a rozdělilo se to mezi 160 mil. obyvatel, takže každý obyvatel 

obdržel voucher v hodnotě 10000 rublů, který mohl jakkoliv investovat. Ve skutečnosti 

chytřejší lidi kupovali tyto vouchery za několikrát menši cenu a po několika měsících mohli si 

koupit továrnu.  
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Takové představení „pojištění“ a „pojištěnců“ ve hlavách lidí, kteří ne narodili cca do roku 

1975 (ti, kteří na začátku 90. let viděli a byly schopny pochopit, co se kolem nich děje) 

zůstalo až do teď.  

 

Hyperinflace nutila lidí nacházet jakékoliv způsoby pro to, aby neztratili svoje peníze, 

nejednalo se o jejich investice pro zisk. Tehdy se objevila nejvýznamnější finanční pyramida 

za celou historii na území bývalého sovětského svazu, možná i celého světa.  

 

3.1 Co to je finanční pyramida? 
 

Je to společnost, která pravidelně navyšuje svoji hodnotu, ale nikam neinvestuje, a nevede 

žádnou jinou činnost, která by mohla zlepšit finanční stav této společnosti. Zisk vytváří 

finanční pyramida tím, že přesměruje peníze od nových investorů ke starým, a tak až po 

situaci, když už noví investoři přestanou přinášet svoje peníze.   

 

Společnost MMM byla založena v roce 1989, ale na svém začátku to byla obyčejná 

společnost, která prodávala počítače, tiskárny, DVD a tak dále. V roce 1991 po pádu 

Sovětského svazu se společnost MMM začala rychle rozvíjet. Reklama byla všude, hlavní 

myšlenkou reklamy bylo „o nás ví každý“, což se opakovalo v každém videu a na každém 

plakátu. Tato společnost sponzorovala i televizní show, v září roku 1991 její zakladatel 

organizoval den metra zdarma. 

 

V roce 1992 do hlavní kanceláře MMM přišla daňová služba, a zjistilo se, že banka MMM 

neměla dost peněz pro vyplacení dividend a pro poskytnutí dalších podobných služeb.  

Nicméně, Mavrody (zakladatel společností MMM) nereagoval na upozornění vlády a 

pokračoval ve své činnosti. V roce 1993 MMM muselo kvůli vládním omezením pozastavit 

svoji podnikatelskou činnost a začalo se přepínat do systému finanční pyramidy.  

Od roku 1994 MMM bylo akciovou společnosti, která emitovala 991000 akcií. Po týdnu od 

zahájení jejich prodeje, Mavrody zvýšil hodnotu těchto papírů o 100 %, a sliboval růst 

hodnoty 1000 % ročně. Kvůli této politice a tomu, že na začátku své činnosti všechny 

investice byly vyplaceny s uvedeným procentem, Mavrody se stal jedním z nejvýznamnějších 

podnikatelů na území bývalého Sovětského svazu. MMM chápalo, že jejích investoři jsou 

většinou z 1. skupiny, proto reklama byla zaměřena na ně.  



 22 

Reklamou byl celý seriál, skládal se ze 43 dílů, kde řidič rypadla povídal o tom, co se dá 

koupit po investicích v MMM. Po jednom měsíce to byly boty pro manželku, po druhém – 

kožich, po třetím – auto, pak dům a tak dále.  

 

Stalo se tak, že akcie MMM došly a další akcie emitovat už nebylo možné. Mavrody založil 

novou společnost – MMM Fondy, ale během měsíce akcie MMM Fondů taky došly.   

Místo nových cenných papíru Mavrody začal emitovat vlastní peníze. De-jure toto nebyly 

peníze, nazývalo se to bilety (lístky) Mavrody.  

MMM uvedlo, že 100 lístků se rovná 1 akcii, a začalo to prodávat. Tento prodej probíhal tak, 

že člověk, který chtěl koupit tyto lístk,y podepisoval papír, ve kterém bylo napsáno, že 

zákazník předává svoje peníze zdarma, bilety Mavrody pak získává také zdarma ve formě 

suvenýru. Opačná operace se prováděla přesně stejným způsobem.  

 

Formálně MMM přestalo existovat v roce 1997, ale ve skutečnosti se to stalo v roce 1994. 

Lidí, kteří se toho zúčastnili na začátku existence MMM, za půlroku zvětšili svůj kapitál 127 

krát.  

Objevily se problémy. Mavrody myslel, že splňování zákonů bude stačit pro to, aby jeho 

společnost fungovala i nadále, ale policie a daňový úřad pravidelně prohlížely jeho byty a 

kanceláře, což podkopalo důvěru zákazníků. Klienti MMM začali rychle vybírat peníze, a 

následkem toho pád pyramidy byl jen otázkou několika týdnů. Avšak podpora klientů byla 

zase dost velká, Mavrody společně se zákazníky z pádu MMM obviňoval policii a vládu. Pak 

zkusil MMM obnovit v systému „chcete vrátit svoje peníze – dejte mi na to ještě peníze. 

Chcete vrátit rychleji – dejte mí na to ještě víc“. Hodně klientů ve vztahu s tímto zaměřením 

mu přestalo věřit a podporovat ho. Soud přijal žádosti od 2000 bývalých klientů s celkovou 

hodnotou kolem 82 mil dolaru. Sam Mavrody utekl. Po definitivním pádu MMM se založilo 

ještě víc než 10 finančních pyramid na území bývalého Sovětského svazu. Před vězením 

Mavrody stihl vytvořit ještě jednu virtuální pyramidu, kde oklamal ještě dalších 275000 lidí. 

Žádnou zodpovědnost za to ale neměl, protože podle zákonu toto bylo vytvořeno jako kasino. 

V letech 2003-2007 byl ve vězení a po propuštění se vrátil ke svoje oblíbené činností. Založil 

MMM 2011, která zanikla během roku, pak založil MMM 2012, které také nefungovalo 

dlouho. Potom založil MMM Global, kde přijímal peníze jenom v Bitcoinech. Zabýval se 

psaním knih, točením filmů a politikou. V Ukrajině existovala jeho strana, kde kandidátem do 

Verchovní Rady byl Denys Pušylin – nyní představitel tzv. DNR – země, kterou mezinárodní 

společenství neuznává. 
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Mavrody založil MMM ve JAR, Ghaně, Peru, dohromady ve víc než 20 státech. V Nigerii 

pyramida Mavrody přestala existovat v roce 2016, a nechala bez peněz 3 mil. lidí. Mavrody 

zemřel v roce 2018. [14] 

 

Na jedné straně lidé na území bývalého Sovětského svazu následkem různých způsobů 

podvodů pochopili, že „sýr zdarma může být jenom v pasti na myší“, a přestali věřit všem, 

kdo říká že znásobí jejích peníze jen tak. Na druhé straně tato situace snížila důvěru ke všem 

finančním institucím, včetně pojišťoven. Část obyvatel přestala věřit, že ve případě pojistné 

událostí pojišťovna nutnou částku zaplatí.  
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4 Porovnaní ekonomických ukazatelů ČR a Ukrajiny 

 

V této kapitole máme k dispozici omezené množství dat ze strany Ukrajiny: 

Od roku 1991 do 1994 v Ukrajině byl peněžní jednotkou karbovanec, od roku 1995 ošlo ke 

změně karbovanců na hřivny. Do roku 2000 se makroekonomická data neukládala v 

dostupných zdrojích, od roku 2000 do roku 2015 ukládala se jenom nejdůležitější data, proto 

nemůžeme pozorovat a porovnávat Mezinárodní index štěstí a podobné ukazatele. Od roku 

2020 Ukrajina se přepnula na přípravu k válce, proto se některá data přestala sdělovat 

veřejností.  

 

Proto máme k dispozici 12 ekonomických ukazatelů od roku 2005 do roku 2020, které nám 

budou ukazovat vývoj ekonomického stavu pozorovaných států. Po krátké analýze uděláme 

závěr a zjistíme, proč se z hlediska makroekonomie rozvoj trhu pojišťovnictví pozastavil. 

 

4.1 HDP 

 

Začneme jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů pro každý stát – HDP a HDP na 

jednoho obyvatele.  

Musíme si ale uvědomit, že jej nelze sledovat z hlediska národních měn – vývoj kurzů vůči 

zahraničním měnám uvádím dále. 

Proto používáme HDP a HDP na jednoho obyvatele v eurech.  
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Obr. 1 (zdroj: vlastní zpracování podle [15]) 

 

Tady vidíme, že do roku 2008 tempo růstů HDP obou států bylo přibližně stejné, ale Česká 

republika byla lépe připravena na krizi roků 2008-2009, a ve porovnaní z Ukrajinou přežila 

tuto krizi skoro bez ztrát. V letech 2011–2014 se HDP obou států sbližovalo, nejlepší 

ukrajinský ukazatel v této době byl v roce 2013, hned po EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině. 

Tato událost zvětšila počet investic ze zahraničí a turistů. Katastrofický pád ekonomiky 

Ukrajiny nastal v roce 2015, po anexi Krymu a invazi Rusů do východní části Ukrajiny. Přiliv 

investic a turistů nemohl zůstat stejný. Také HDP se snížilo kvůli anexi největšího místa pro 

wellness a dovolenu u moře v celém státě, a válce v místě z největšími zásobami ropy, plynu 

a uhlí. Kromě těchto ztrát Ukrajina musela zvětšit vojenský rozpočet, aby neztratila ještě více 

území. Od roku 2018 transformovaná ekonomika začala fungovat, zahraniční investoři se 
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začali vracet do víceméně bezpečných míst, například v roce 2021 primátor Kyjeva Vitaliy 

Klyčko prohlásil, že Kyjev vygeneroval 40 % státního rozpočtů, při tom, že využil 9 %. 

V roce 2022 za měsíc války na celém území státu, Ukrajina už má poškozených budov na víc 

než 1 bilion dolarů, ještě 1,5 bilionů chybí kvůli pozastavení exportů.  

 

 

 

Obr. 2 (zdroj: vlastní zpracování podle [15]) 
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4.2 HDP/obyvatel 

 

 

Obr. 3 (zdroj: vlastní zpracování podle [15]) 

 

Všechny faktory, kteří ovlivňovaly HDP, samozřejmě ovlivňuji i HDP na jednoho obyvatele. 

Tady však máme obrovský rozdíl mezí Ukrajinou a Českou republikou, příčinou kterého je 

počáteční stav ekonomik dvou států v pozorovaném období, a taky to, že Česká republika 

začala proces dekomunizace o 20-25 let dříve než Ukrajina.  
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4.3 Nezaměstnanost 

 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů stability státu je nezaměstnanost. V pozorovaném období 

v České republice vidíme, že po krizi od roku 2009 nezaměstnanost zůstávala na poměrné 

vysoké úrovní, od roku 2013, ale začala neustále klesat. V roce 2020 kvůli COVIDu se 

nezaměstnanost trochu zvýšila, ale do teď stále zůstává jednou z nejnižších v Evropské unii a 

v celém světě.  

 

 

Obr. 4 (zdroj: [16]) 

 

Co se týká Ukrajiny, v celém pozorovaném období míra nezaměstnanosti byla dost vysoká, 

ale nepřekračovala 10 %. Zase tady vidíme vliv událostí roků 2008-2009 ve světě, a roku 

2014 v Ukrajině. Přesně v roce 2014 se začal zvětšovat rozdíl mezí mírami nezaměstnaností 

Ukrajiny a České republiky. Od roku 2017 nezaměstnanost začala klesat, v roce 2020 kvůli 

COVIDu se opět zvýšila o miň než 1,5 %. Do začátku roku 2022 ukrajinská nezaměstnanost 

zůstávala na poměrně vysoké, ale ne kritické úrovní.  
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Obr. 5 (zdroj: vlastní zpracování podle [17]) 

 

4.4 Růst výplat 

 

 

Obr. 6 (zdroj: vlastní zpracování podle [18]) 
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Taky máme k dispozicí graf růstů průměrné mzdy v obojích státech. V tomto grafu 

používáme národní měnu, protože v tomto případě můžeme pozorovat, jak se zvětšovala 

úroveň života obyčejných lidí (včetně toho, že Ukrajina je agrární stát, ceny na nejdůležitější 

zboží rostly pomalu, ohledně růstu mzdy). V Ukrajině průměrná mzda pravidelně roste, a 

jenom třikrát za posledních 14 let tento růst byl nižší než 10 %. Pokud, ale budeme počítat 

mzdu v eurech, tak v roce 2021 průměrná mzda na Ukrajině je ve srovnání s Českou 

republiko zase velmi nízká.  

Taky musíme počítat s tím, že lidé v ukrajinských městech a lidé v malých ukrajinských 

vesnicích mají úplně odlišný způsob života. Tady se jedná o kulturní dědictví a o to, že 

Ukrajina je velký stát (největší v Evropě), stát s velkou vzdáleností mezí městy a v důsledku 

toho s nerovnoměrným technickým, ekonomickým a kulturním rozvojem. Tyto faktory působí 

to, že na venkově existuje množství lidí, kteří žijí v chalupách a vlastní hospodářská zvířata a 

zahrady, kde pěstují zeleninu a ovoce. Tito lidé většinou nepotřebují nakupovat jídlo, 

techniku (počítače, chýry telefony, reproduktory atd.) a nové oděvy, proto mzda 3000-6000 

hřiven (teď 100-200 eur) je pro ně dostačující. V České republice kvůli velikosti a rozvoji 

státu množství lidí s takovým životním stylem je mnohokrát menší. Avšak v Kyjevě průměrná 

měsíčná mzda už se blíží k českým ukazatelům – v prosinci roku 2021 to bylo 26759 hřiven, 

což je 880 eur. 

[19] 
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4.5 Státní dluh/HDP 

 

 

Obr. 7 (zdroj: vlastní zpracování podle [15]) 

 

U grafů státního dluhu v procentech od HDP vidíme, že zvětšení a snížení tohoto dluhu 

v Ukrajině a v České republice nastávalo v přibližně stejnou dobu. Statní dluh České 

republiky při tom nepřekročoval 50 % od HDP, v roce 2020 byl nižší než 40 %, což je 

poměrně málo ve porovnaní nejen z Ukrajinou, ale i s většinou evropských a 

severoamerických států.  

Ukrajinský graf je podobný, ale víc pohyblivý. V roce 2007 byl statní dluh kolem 15 % od 

HDP, což je míň, než nejnižší ukazatel České republiky v pozorovaném období, ale v roce 

2017 statní dluh Ukrajiny překročil 80 % HDP, což je skoro dvojnásobek nejvyššího 

ukazatele České republiky.  
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Statní dluh nám ukazuje rozdíl ve stabilitách obou pozorovaných států. Faktory, které 

ovlivňují stabilitu Ukrajiny, ale neovlivňují stabilitu České republiky, už jsme zmiňovali – 

jsou to geografická poloha, sousedí a válka.  

     

 

Obr. 8, zdroj : [20] 

 

4.6 Míra inflace 

 

 

Obr. 9 (zdroj: vlastní zpracování podle [21]) 
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Ve případě inflace, stejně jako u státního dluhu, hlavním motivem je stabilita obou 

pozorovaných států a vliv různých (většinou vnějších) faktorů na makroekonomické 

ukazatele. Za celou dobu pozorovaného období v České republice míra inflace překročila  

5 % jenom jednou – v roce 2008 (v době finanční krize).  

Míra inflace v Ukrajině má neporovnatelně větší rozptyl v tomto ukazateli. Například v roce 

2012 došlo k deflaci (-0,02 %) – většinou kvůli EURO 2012, a v roce 2015 míra inflace byla 

vyšší než kdykoliv dříve a stanovila kolem 43 %. Toto znamená, že za 3 roky roční míra 

inflace se zvětšila o skoro 44 %, což růst průměrné mzdy nemohl překryt. Největší extrémní 

růsty míry inflace v Ukrajině byly působeny Oranžovou revoluci v roce 2004-2005, kde 

občané Ukrajiny nepřijali falsifikované výsledky voleb. Výsledkem této revoluce stalo to, že 

ke vládě přišel legitimní prezident Viktor Juščenko, ale ne proruský Viktor Janukovyč, 

kterému prezident Ruska Putin třikrát gratuloval k vítězství v těchto volbách. Tato revoluce 

pozastavila plány Putina ohledně dobýti Ukrajiny neválečnou cestou do roku 2010, kdy 

Janukovyč se stal prezidentem. Po finanční krizi v roce 2008, došlo k novému růstu míry 

inflace, který taky nekonal bez vnitřních a vnějších politických faktorů. Po odmítnutí vstupu 

do Evropské unie Janukovyčem, začala nová revoluce, která se konala skoro po celém státě. 

Jenom par pár východních oblastí nepodporovalo tuto revoluci, čehož využilo Rusko. V době 

vnitrostátních problémů po útěku prezidenta Janukovyče Rusko provedlo anexi Krymu a 

začalo podporovat separatisty ve východní časti Ukrajiny zbraněmi a svými vojáky.  

Tento proces očividně ovlivnil míru inflace, stejně jako každý jiny makroekonomický 

ukazatel Ukrajiny.  
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4.7 Saldo 

 

 

Obr. 10 (zdroj: vlastní zpracování podle [22]) 

 

Jedním z posledních makroekonomických ukazatelů, které v rámci tohoto porovnaní 

zmíníme, je celostátní saldo. Největším rozdílem mezí Českou republikou a Ukrajinou 

v tomto případě je to, že Česká republika měla u tohoto ukazatele přebytek, a to během čtyř 

let. V roce 2020 saldo znovu bylo záporné, ale to většinou kvůli pandemii  

COVID-19. Taky u grafu vidíme, že v letech 2013-2015 saldo České republiky bylo záporné, 

ale deficit byl nejméně dvakrát nižší než na Ukrajině.  

Největší deficit salda v Ukrajině byl v roce 2010, do toho roku pravidelně rostl po finanční 

krizi. Po začátku války v roce 2014 byly přijaty zákony, pomocí kterých export zboží, 

většinou z hospodářského sektoru, se zvětšil, což povolilo udržovat saldo na víceméně stabilní 
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úrovní. V roce 2020 COVID-19 silně ovlivnil mezistátní obchod Ukrajiny, stejně jako České 

republiky.   

 

4.8 Kurz národních měn k euru a dolaru 

 

 

Obr. 11 (zdroj: vlastní zpracování podle [23]) 

 

Nakonec jsme se dostali k devízovým kurzům, kde budeme porovnávat kurz národních měn 

Ukrajiny a České republiky s eurem a americkým dolarem. Vzhledem k tomu, že během 

pozorovaného období kurz české koruny k daným zahraničním měnám se relativně neměnil, a 

větší část pozorovaného období Ukrajina se víc orientovala ne na euro, ale na dolar, budeme 

probírat kurz hřivny k dolaru. První změna v kurzu nastala v roce 2009, přičemž tento růst 

v žádném případě za podmínek kompetentní lády nemohl nastat. V celém světě v tuto dobu 

hodnota dolaru klesla, kvůli finanční krizi, kterou už jsme mnohokrát vzpomínali. Premiérka 

Ukrajiny Julija Tymošenko udělala nemožné – pod její vedením byl zakoupen rusky plyn za 
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cenu, která byla dvakrát větší než reálná. Takovým způsobem místo klesání, kurz vzrostl z 5 

hřiven do 8 hřiven za dolar. Pak, v roce 2015 kurz vzrostl kvůli anexi Krymu a začátku války 

– to jsme taky mnohokrát probírali.  

Poslední zajímavý bod – rok 2018. Tehdy se blížil datům, kdy Ukrajina musela vrátit velkou 

část dluhu do Mezinárodního měnového fondu. Tolik peněz, kolik musela vrátit zřejmě 

neměla. Jedinou variantou pro prezidenta Petra Porošenka zůstávala dohoda o prodloužení 

tohoto dluhu. Evropa to ale nechtěla prodlužovat zdarma a nabídla prodloužení ve případě, že 

ukrajinská vláda provede několik reforem, pomocí kterých se Ukrajina přiblíží k Evropské 

unii. Na jiné straně Putin, který byl proti integraci Ukrajiny do Evropské unie a vůbec proti 

rozvoji Ukrajiny, taky činil tlak na Ukrajinu jediným existujícím pro Rusko způsobem – 

hrozbou totální války. V roce 2019 nový prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku 

Mezinárodního měnového fondu a kurz dolaru ke hřivně začal klesat.  

 

 

Obr. 12 (zdroj: vlastní zpracování podle [23]) 
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5 Návrhy na zlepšení pojišťovacího systému na Ukrajině  

 

Pojistný trh na Ukrajině se rozděluje na několik sektorů. Pozorovat budeme nejdůležitější a 

nejpopulárnější z nich – pojištění majetku, pojištění vozidel zdravotní a životní. Ostatní druhy 

pojištění nebereme v úvahu, protože u nich množství potenciálních zájemců je mnohokrát 

menší, než u pozorovaných – každý člověk má život a zdraví, skoro každý má byt a vozidlo, 

ale relativně málo lidí vlastní podnik, možnost cestovat do zahraničí a tak dále.  

 

Trh pojištění vozidel – pojištění vozidel je nejlépe rozvinutý druh pojištění v Ukrajině, 

pojištění vozidel je povinné. Existuje několik pojišťoven. Princip těchto pojišťoven je 

podobný s bankami v České republice – majorita pojišťoven patří státu (pro ukrajinské banky 

to ale není povinnost – proto v letech 2008-2009 a 2014-2016 hodně bank ukončilo svou 

existenci a hodně lidí ztratili peníze).  

 

Ostatní tři pozorované trhy pojištění jsou rozvinuty víceméně stejně – ale stejně špatně. 

Všechny tři nejsou povinné.  

 

Zdravotní pojištění na Ukrajině je služba, která je nabízena jenom ve soukromých 

nemocnicích. Všechny služby veřejných nemocníc jsou k dispozici zdarma, mzdy 

zaměstnancům těchto nemocníc vyplácí jenom stát. Kvalita veřejných nemocníc je ale nižší 

než soukromých, proto bohatší lidí většinou využívají služby soukromých nemocnic, nicméně 

procento lidí se zdravotním pojištěním od všech klientů soukromých nemocnic je zase velmi 

málé, menší než 30 %. Tady musíme vzpomenout to, co jsme probírali v první kapitole - lidé 

nemají zvyk platit za to, co případně nevyužijí vůbec, protože mají hodně důležitějších věci 

k nákupu, a vědí, jak a pro co tyto věci využijí. 

 

Názor obyvatelstva na životní pojištění je stejný jako u zdravotního, ale nabídka této služby je 

skoro nulová. Životní pojištění, stejně jako zdravotní, je se využívá  jen ve společnostech a 

podnicích, kde existuje riziko poškození zdraví zaměstnancům.   

 

Rozvoj pojištění majetku nebyl dostatečné velký před první části invaze Ruska v roce 2014, 

proto byl odsouzený k záhubě a stagnaci. Podnikatelé, kteří by chtěly založit pojišťovnu, 

chápali, že ve případě další etapy války ztrácejí svůj podnik a zbankrotují.  
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V době napsání této bakalářské práce se začala další etapa ruské invaze na území Ukrajiny. 

Ruská armáda zaútočila na Kyjevsku, Zhytomyrsku, Černihivsku, Sumsku, Charkivsku, 

Luhansku, Donecku, Zaporizsku, Chersonsku a Mykolajivsku oblast. Ruská letadla a rakety 

ničí každou oblast Ukrajiny, kromě Zakarpatské. Už teď nepříznivá pro život jsou města 

Mariupol, Irpin, Buča, Hostomel, Borodyanka, Izum, Popasne, Rubižne, Stanystia Luhanska, 

Černihiv, Trostyanets, Kolomyja a spousta dalších měst a vesnic. Zničeny jsou komunikace, 

chalupy, byty, paneláky, vodní elektrárny, tepelné elektrárny, dopravní infrastruktura, 

továrny, obchody, obchodní centra a hodně jiných budov. Jejich rekonstrukce bude stát 

stovky miliard eur.  

Pojistný trh, který nebyl dostatečně rozvinutý před válkou, se v nejlepším případě pozastaví, 

v nejhorším – vrátí se o 10–15 let zpátky. Nejvíce to bude týkat pojištění majetku, a tak dokud 

Ukrajina nepřesvědčí investory, že jejích podnikatelská činnost není ohrožená útokem 

agresorů. Trh zdravotního a životního pojištění má větší šance na rozvoj, a to s přispěním 

Evropské unie a evropských standardů. Nicméně, neobejde se v tomto bez odpovídajících 

opatření od ukrajinské vlády a její spolupráce s ukrajinským národem.   

 

Já teď vidím dva nejpravděpodobnějších scénáře pro Ukrajinu na nejbližších 15-20 let: 

předválečný (neúplně, ale o tolik, o kolik je to možné), a tzv. izraelský nebo jihokorejský 

scénář – což znamená život pod stálým tlakem a hrozbou nových válek.  

 

5.1 Předválečný scénář 

 

Nejpravděpodobnější podmínkou jeho nastání je to, že Rusko prodlouží válku. Je to tak, 

protože čím déle probíhá válka, tím méně zbraní a techniky zbývá u ruské armády. Například 

k dubnu roku 2022 Rusko ztratilo tolik zbraní, kolik bude obnovovat 10-15 let. Ztráty Ruska 

v peněžním ekvivalentu jsou větší než 1 miliard dolarů – jenom vlajková loď černomořské 

flotily „Moskva“, která byla zničená ukrajinskou raketou „Neptun“, stála přibližně 750 

milionu dolarů. Z hlediska ekonomického k dubnu 2022 Rusko ztratilo už více než 16 miliard 

dolarů. Prodloužení dané války v kombinaci se sankcemi států Evropy, Kanady a Ameriky 

pozastaví vývoj ekonomiky Ruska o desítky let. Ukrajina, ale po válce bude obnovovat svoje 

města a podpora západních států tento proces zrychlí. Spousta států, včetně České republiky, 

Slovenska, Německa, Slovinska, Spojeného Království, Ameriky a tak dále prohlásila svoji 

ochotu pomoci Ukrajině obnovovat její města. Už teď Řecko, Turecko, Italie, Polsko a Litva 
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prohlásily, že pomohou obnovit konkrétní budovy v Mariupolu, Charkově a v jiných 

konkrétních městech.  

Jednou z podmínek mírové smlouvy ze strany Ukrajiny je U24, což je smlouva o záruce 

bezpečnosti Ukrajiny od 24 nejsilnějších států světa: Italie, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, 

Amerika, Austrálie, Japonsko a Turecko už prohlásily svůj souhlas. U24 pro Ukrajinu bude 

znamenat nejen podporu armády, ale i podporu ekonomiky. Už byl založen mezinárodní fond 

pro poválečnou Ukrajinu, ve kterém už jsou miliardy dolarů, včetně zmrazených ruských 300 

bilionů. Toto množství peněz se každodenně zvyšuje pomoci zmrazení peněz a majetku 

ruských oligarchů. [24] 

 

Samozřejmě prodloužení války bude zvyšovat poškození ukrajinských měst, ale včetně toho, 

co jsem uvedl, Ukrajina se vrátí k předválečnému stavu ve smyslu zbraní a ekonomiky 

rychleji než Rusko, a to o několikrát. Neznamená to taky, že Ukrajina pozastaví svůj rozvoj 

na dosažení jeho předváleční míry. 

 

Pojistný trh se v tomto případě přijde později, ale tempo jeho růstu bude větší než u toho 

druhého scénáře, protože investoři budou mít větší jistotu, že válka se nezopakuje.  

 

5.2 „Izraelský“ scénář 

 

 Izraelským bych to nazval, protože Ukrajina má teď s Izraelem ve vojenském smyslu hodně 

podobného. Sousední stát (v případě Izraelů několik malých států) – terorista, který neumí 

vytvořit klidný život pro své občany, a jediné čím se zabývá je ničení klidného života 

sousedního státu, kterému se to udělat podařilo. Formální příčiny jsou různé – pro Izrael to 

jsou religiózní příčiny (Izrael – jediný nemuslimský stát v této oblasti), pro Ukrajinu to jsou 

vymyšlení neonacisté, hrozba útoku NATO na Rusko, americká biologická zbraň, kterou 

Ukrajina využívá proti Rusku prostřednictvím holubů, mučení rusky mluvících lidí (přitom, 

že nejvíce zničeny jsou města, kde větší část lidí je rusky mluvící) a tak dále.  

Za víc než 70 let svoje existence Izrael se naučil proti tomu bojovat, provedl spoustu reforem, 

kteří byly zaměřeny proti činností teroristických států, vytvořil příkladné vojenské a 

ekonomické systémy, vytvořil svůj vlastní, jeden z nejlepších ve světě systém protivzdušné 

ochrany „železná kupole“, který je znány všude, a který mají u sebe jenom tří státy – Izrael, 

Amerika a Ázerbájdžán.  
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Izrael a Jižní Korea ukazují, že pří pravidelné a zodpovědné práci je možné i za daných 

geografických podmínek vytvořit silný stát, který bude pokračovat ve svém rozvoji bez 

ohledu na teroristické náměry sousedních států.  

Pro Ukrajinu tento scénář nastane v případě konce dané války během jednoho, maximálně 

dvou měsíců, a znamená zvýšenou pravděpodobnost opakujících útoků v porovnání se 

scénářem „předválečným“. To, ale neznamená válku podobnou ke dnešní každé dva roky, ale 

několik malých (nejspíš 2-4), a velkých exacerbací (nejspíš 1-2) během následujících 15 let 

jsou velmi pravděpodobné. Právě pro plnou prevenci nebo aspoň minimalizaci důsledků 

těchto válek se teď ukrajinská vláda zabývá vytvořením U24 a přípravou řady reforem. 

Tento scénář pro mě vypadá lepším, protože současná válka skončí dřív, Ukrajina obdrží 

možnost se přepnout do stavu stále připraveností k novým exacerbacím a obdrží čas na 

obnovení ekonomiky a zvýšení množství zbraní.  

Pojistný trh v tomto případě bude růst pomalejší, než za podmínky „předválečného“ scénáře, 

ale přitom bude stabilnější. Ukrajina bude muset dovést, že peníze investorů jsou zajištěny 

proti teroristickým útokům 

 

Daná válka, stejně jako jakákoliv jiná, nepřináší nic z toho, co se týká progresu a rozvoje 

žádného sektoru výroby a služeb, samozřejmě i pojišťovnictví. Teď přitažlivost Ukrajiny ve 

smyslu investic záleží už jenom na ukrajinském národu a na ukrajinské vládě, zejména na 

tom, jaké podmínky a záruky budou investorům nabídnuty. Před začátkem války z mého 

hlediska nejdůležitějšími podmínkami pro rozvoj pojistného trhu byly většinou psychologické 

faktory, které jsem uváděl v prvních třech kapitolech, ale za několik měsíců se toho hodně 

změnilo a samozřejmě i psychologie celého národa. Zvětšila se důvěra ke svým 

spoluobčanům a po ztrátě svého majetku lidé budou víc ochotni pojišťovat své byty, vozidla a 

tak dále, investoři tuto poptávku rádi uspokojí.  
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Závěr 

 

Geografická poloha Ukrajiny je základním faktorem její nestabilní situace. Stát na hranici 

Evropy a Asie ve smyslu ideologickém bude vždycky mít pevné problémy ve formování své 

vlastní identity. Jenom úplné sjednocení národa pomůže se od této vady zbavit. Rychlý 

přechod od komunismu ke kapitalismu a nedostatečná příprava k tomu přechodu nepovolily 

Ukrajině zaměřit se na Evropu hned, jak se podařilo například Polsku a České republice. 

Výsledkem nepřítomnosti celostátního zaměření se stala pravidelná změna politického kurzu: 

proruského druhého prezidenta Kučmu nahradil proevropský Juščenko, proevropského 

Juščenka nahradil proruský Janukovyč a tak dále. Lidí očekávali pozitivních změn hned a po 

nepřítomnosti těch změn měnily i svůj názor na to, jakou cestu má Ukrajina vybrat. Toto se 

nemohlo pozitivně odrážet v ekonomické situaci státu, což taky nedávalo Ukrajině možnost se 

rozvíjet rychleji. Musíme taky pamatovat na psychologické faktory, kteří jsme probírali 

v dané prací – neochota platit za to, co není nezbytné, špatná zkušenost investování do toho, 

čemu člověk moc neporozumí a neochota vlády přesvědčovat občany o nutností pojišťovaní. 

Po útěku prezidenta Janukovyča objevila se nová vlna destabilizace Ukrajiny, která byla 

způsobena anexí Krymu a válkou ve východní části státu. Ukrajinské vládě se podařilo 

stabilizovat stát k roku 2021, v tomto roce průměrná mzda Ukrajiny překročila průměrnou 

mzdu Ruska, kterému se to moc nezalíbilo a které vybralo destruktivní cestu místo zlepšení 

života pro svůj vlastní národ. Tato volba na několik let pozastaví rozvoj pojišťovnictví z obou 

stran – ze strany pojišťoven a ze strany klientů. Investoři se několik let po válce budou obávat 

recidivy, potenciální klienti budou mít na starostí zase důležitější věcí, zvláště ti, kteří zůstali 

bez vozidel, domova a příbuzných. Cesta k rozvoji, ale zůstává – je to cesta odvahy, 

spolupráce se západními státy a národní jednoty.  
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[11] DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015, 305 s. ISBN 

978-80-87865-25-5. 
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