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Exkluzivní monitoring 
a analytika finančního trhu

data www



“EMA je nástroj, který podstatně 
usnadňuje a zpřesňuje 

rozhodování ve finančním 
sektoru. Vyplňuje mezeru mezi 

tím, jak se dnes banky, 
pojišťovny a zprostředkovatelé 
rozhodují a co ve skutečnosti 

chtějí finanční poradci a klienti”

Martin Viktora
zakladatel předního 

finančně-poradenského serveru 
Poradci-sobě.cz

jednatel
emadata.cz



“Abychom mohli dělat rychlá a 
správná rozhodnutí, potřebujeme 
aktuální a přesná data. Narozdíl 
od jiných odvětví jich ve finanční 
branži nemáme dostatek. Naše 

očekávání a realita se tak 
mohou rozcházet.”

Jiří Paták
podnikatel a investor v oblasti 

financí, realit a technologií, 
zakladatel a dlouholetý ředitel Chytrý 

Honza a.s.

jednatel
emadata.cz



“Pomocí pokročilého algoritmu 
EMA vyhodnocuje data z 

důvěryhodných zdrojů, která 
doplňuje o profesionální 

výzkumy mezi finančními poradci 
i zákazníky. Tato data následně 
interpretuje tak, abychom v nich 
dokázali snadno číst a zároveň 

s nimi efektivně pracovat.”

Lukáš Vršecký
expert na oblast dat, e-commerce a 
retail, zakladatel platformy Rondo.cz

Project manager
emadata.cz



Jak EMA funguje?
EMA systematicky sbírá data z trhu. “Hard 

data” čerpá z transakcí, evidence regulátora či 
veřejných rejstříků. “Soft data” pak z vlastních 
výzkumů trhu mezi klienty i poradci a mystery 

shoppingu 

Pomocí pokročilého 
algoritmu tyto data 

normalizuje a 
vyhodnocuje Přehledný dashboard, 

infografiky, obsáhlé 
studie i krátké analýzy 
pak zveřejňuje online



Web & Enterprise

ENTERPRISE

WEB

Kompletní obsah včetně 
interaktivního 

Dashboardu a 
rozsáhlých Studií

Přehledné Infografiky a 
stručné Analýzy



EMA vám poskytuje
Interaktivní dashboard 

s live daty z trhu, o 
klientech, poradcích i 

konkurenci

ukázka ->>

Rozsáhlé studie 
věnované konkrétní 
tématice doplněné o 
komentáře předních 

odborníků

ukázka->>

Analýzy 
zaměřené na konkrétní 
ukazatele nebo trend 

doplněné o čerstvá data

Přehledná infografika 
sloužící k základní 
orientaci v datech



EMA se věnuje oblastem..
Distribuce Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast externí distribuce 

finančních produktů 10/2019

Životní pojištění Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast životního pojištění, včetně 
rizikového a úrazového 10/2019

Hypotéky Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast hypotečních úvěrů Q4/2019

Stavební spoření Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast stavebního spoření, 
zajištěných i nezajištěných  úvěrů Q4/2019

Neživotní pojištění Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast povinného ručení, 
havarijního pojištění a pojištění majetku (stavba i domácnost) Q1/2020

Úvěry a účty Data z trhu, od klientů a poradců pro oblast běžných účtů, spořicích 
účtů a spotřebitelských úvěrů Q1/2020



EMA umí více..

Služba Podmínky

Mystery shopping Mystery shopping provedený dle zadaného scénáře na 10 místech po celé ČR 
pracovníky se zkušeností ve finančních službách

B2C výzkumy trhu Výzkum trhu na vzorku min. 1000 respondentů vybraných dle metodiky ČSÚ na 10 
uzavřených otázkách vlastního výběru

B2B výzkumy trhu Výzkum trhu na vzorku min. 100 finančních poradců s odpovídajícím zastoupením 
“MLM” a “Pool” modelu na 10 uzavřených otázkách vlastního výběru

Focus group Focus skupina klientů nebo poradců o 4-6 lidech diskutující zvolené téma

Reality test Testování vybraných produktů po dobu 30 dní reálnými uživateli s podrobnou 
reportáží zkušeností

Konkurence Kompletní přehled informací o zvoleném subjektu na trhu včetně analýz a hodnocení 
ze strany klientů a poradců

nad rámec Enterprise licence si můžete objednat:



Seriál “Meet EMA” startuje

Čerstvá data 
o trhu, klíčových hráčích 

i od zákazníků. Vždy 
exkluzivní studie

Top experti 
připraveni komentovat, 
vysvětlovat i diskutovat

Seriál eventů



Meet EMA
Životní pojištění #2

4.února 2020





Chování spotřebitele v oblasti 
životního pojištění

výzkum trhu

září 2019



Vzorek dat a metodika
● výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů
● statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé 

regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
● respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 - 61 let
● sběr dat proběhl 15. - 20. 6. 2019
● vyhodnocení a interpretace probíhala v období 1. 7. - 15. 9. 2019



“Celých 30 % lidí, kteří životní 
pojištění nemají, o něm uvažují”

“Pojišťovny překvapivě porážejí 
finanční poradce u klientů, kteří 
se chystají si pojištění sjednat”

47,3%

Lidí, kteří životní pojištění nemají, říkají..

7,3 % ani nevím, k čemu je životní pojištění dobré
9,9 % nevěřím, že by se mi mohlo něco stát

17,5 % pojišťovna by mi stejně nic nedala, i kdyby se něco stalo
35,6 % životní pojištění je moc drahé
29,7 % o životním pojištění uvažuji

 

Lidé, kteří dosud životní pojištění nemají, ale uvažují o něm, by 
si ho sjednali..

47,3 % přímo ve finančním instituci na pobočce
25,0 % u finančního poradce

27,7 % online na internetu

 



ENTER





Názory finančních poradců na 
životní pojištění

výzkum trhu

srpen 2019



Vzorek dat a metodika
● výzkum proběhl na vzorku 300 respondentů
● respondenty výzkumu byli zprostředkovatelé 

registrovaní na webu Poradci-sobě.cz
● sběr dat proběhl v červnu až srpnu 2019 (vyplnění internetového 

dotazníku)



1. Charakteristika respondentů



“Většina respondentů pracuje v 
poolovém typu organizace” “Třetina respondentů vede 

tým zprostředkovatelů”

43,8 % dotazovaných pracuje ve společnosti typu broker pool

21,1 % pracuje v makléřské polečnost 

20,07 % pracuje v MLM společnosti

14,4 % pracuje jako výhradní pojišťovací agent

35,5%

Více než polovina dotazovaných pracuje na pozici 
poradce. Zbylých 35,5 % pracuje na pozici 
manažera nebo vyšší (vede tým poradců).



“Více než polovina poradců je v oboru 
déle než 10 let”

“Dvě třetiny poradců sjedná za rok 
11 - 50 smluv”

Méně než 1 rok se finančnímu poradenství věnuje 
pouze 0,7 % dotazovaných. 4,7 % se této oblasti 

věnuje 1 až 3 roky a 42,5 % 3 až 10 let. Více než 10 
let se v oboru pohybuje 52,2 % respondentů.

66,2%

Za poslední rok sjednalo nebo upravilo 3 až 10 
životních pojištění 20,1 % dotazovaných. 66,2 % 

dotazovaných sjednalo 11 - 50 pojištění a 51 a více 
pojištění sjednalo 13,7 % respondentů.



Preference zprostředkovatelů



Vyberte pojišťovny, u kterých sjednáváte životní pojištění nejčastěji (maximálně 3):

Kooperativa 29 %
MetLife 15 %
Allianz 14 %
ČPP 13 %
UNIQA 9 %
Generali 8 %
Aegon 4 %
ČSOB 3 %
NN 3 %
Axa 2 %



Tržní sentiment



Sentiment trhu životního pojištění
Tržní sentiment finančních poradců v oblasti prodeje ŽP:

● ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu životního pojištění. 
● nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles 

produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce)

● Zprostředkovatelé odpovídají na otázku: 
“V následujících 12 měsících očekáváte u vás osobně 
v oblasti produkce životního pojištění [růst | pokles | nevím]”. 
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Coffee break 15min





Distribuce pojištění a úvěrových 
produktů u externích sítí a 

institucí
studie

září 2019



Vzorek dat a metodika
● zdrojem dat jsou historická i současná data z evidence regulovaných a 

registrovaných subjektů České národní banky
● data jsou očištěna o nestandardní výkyvy v době implementace regulace 

a povinného licencování subjektů
● u finančních institucí jsou čísla za jednotlivé dceřiné či holdingové 

společnosti agregována



Od roku 2013 dochází k neustálému rozmělňování tržních podílů největších hráčů. Česká pojišťovna dosahuje 
pouze 10,5% tržního podílu VZ, lídr trhu externí distribuce OVB Allfinanz 8,8% a největší poolová společnost Broker 

Trust 6,0%. Hráči pod tržním podílem 3,0% tvoří téměř polovinu trhu.

“Rozložení vázaných zástupců pojištění se v čase postupně 
fragmentuje. Nejvyšší podíl na trhu představuje pouze 10,5%”



“Ani v oblasti spotřebitelských úvěrů ke konsolidaci trhu 
nedochází. Lídr mezi VZ dosahuje pouze 9,2%”

Podobně jako oblast pojištění jsou i spotřebitelské úvěry výrazně fragmentovaným sektorem. ČMSS dosahuje pouze 
9,2% tržního podílu VZ, lídr trhu externí distribuce Broker Trust 8,4% a největší MLM společnost OVB Allfinanz 

6,4%. Hráči pod tržním podílem 3,0% tvoří více než polovinu trhu.



V roce 2013 drželo 5 největších firem tržní podíl téměř 75%. Za posledních 6 let však význam menších hráčů 
výrazně stoupl. TOP 10 hráči (6. až 10.místo) a SME se vyšplhali na celých 43%. Distribuce se tím fragmentuje a 

prodej pojistných produktů je závislý na čím dál větším počtu subjektů.

“Dominance TOP 5 hráčů externí distribuce v pojištění se za 
posledních 6 let snížila ze 75% na 57%”

2013 2014 2015 2016 2017 2018 9/2019
SME 2927 2906 2966 3188 3420 3700 2948
TOP 10 4925 4712 4752 4995 4656 4439 3788
TOP 5 23046 20078 17295 15306 13065 10651 8999



“Od roku 2013 se poměry sil mezi institucemi v oblasti 
spotřebitelských úvěrů významně vyrovnaly”

K roku 2019 došlo mezi institucemi k výraznému vyrovnání sil v počtu VZ. Lídry sice zůstávají Česká pojišťovna,  
ČMSS a Allianz, celých 14 společností však disponuje sítí o 300 poradcích a více. Trh zůstává výrazně fragmentovaný 

a v současnosti není mimo plánované sloučení České pojišťovny a Generali patrný trend konsolidace.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 9/2019
Česká pojišťovna 6721 6850 6943 7157 3754 3941 3625
ČMSS 2162 1951 1846 1756 1645 1621 1603
Allianz pojišťovna 3236 3192 3115 2542 2547 2647 1553
Generali Pojišťovna 1434 1393 1424 1686 1877 1825 1409
ČSOB Pojišťovna 2789 1073 1062 908 907 887 869
Kooperativa pojišťovna 1621 1524 1376 1264 1266 1160 819
UNIQA pojišťovna 1948 1923 1376 1348 1242 1124 661
Modrá pyramida 23 23 632 666 648 647 562

NN Finance 451 594 517 425 436
ČPP 2420 2421 2414 2236 2204 2184 435
Wüstenrot - stavební sp. 1566 1346 1068 931 834 471 403
MetLife Europe d.a.c. 1208 633 602 460 398 389 340
Axa 816 619 537 535 532 447 336
Raiffeisen stavební spořitelna 724 591 550 484 369 331 336
Hasičská vzájemná pojišťovna 454 459 444 434 429 426 121

D.A.S. Rechtsschutz AG 4 84 93 95 90 88
ERGO pojišťovna 111 100 93 97 99 99 55
Slavia pojišťovna 52 58 62 63 62 62 7
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Mystery shopping
srpen 2019 - září 2019



Vzorek dat a metodika
● Vzorek 10 poradců
● Sběr dat proběhl 14. 8. - 10. 9. 2019 v Praze
● Jeden konkrétní mystery shopper

● Příjem osoby 30 000 Kč čistého (celé domácnosti 60 000 Kč)
● Po zaplacení všech nákladů disponuje částkou 5 000 Kč měsíčně
● Tříčlenná rodina, která má tříleté dítě
● Bydlí v Praze, ve vlastním bytě



Scénář mystery shoppingu
Důvod pro oslovení poradce - Přítel kamarádky od klientky měl vážnou nehodu. Jelikož je 
kamarádka na mateřské, vypadl rodině jeden příjem a dostali se tak do problémů. Proto má 
klientka zájem o životní pojištění.

Posloupnost:
● vyhledání kontaktu na poradce s veřejným profilem na internetu
● telefonický kontakt
● osobní schůzka
● případný následný telefonický hovor

Požadavky klienta na poradce:
● čas na schůzku 1 hodina
● místo konání schůzky přenecháno na poradci
● požadavek na nabídku přímo na schůzce, případně následně e-mailem do jednoho týdne
● důrazné upozornění, že na další schůzku nebude mít klient čas



9 z 10 poradců odmítlo klienta na 
schůzce odměnit. 1 poradce nabídl 
věcnou odměnu, finanční odměna 

nebyla nabídnuta vůbec.

Klient se na každé schůzce poradce přímo 
zeptal, zda je možnost odměny za uzavření 
pojištění. O této možnosti byl informován od 
svého známého, a proto se na tuto možnost 

dotazoval.

“Až na jednu výjimku jsou poradci neúplatní”

19



Ani na jedné z 10 
schůzek klient neobdržel 

záznam z jednání.

“Poradci zásadně ignorují záznam z jednání”

0%

8 z 10 poradců předložilo 
během schůzky klientovi 

souhlas se zpracováním 
osobních údajů.

80%



“Poradci nabízejí měsíční pojistné ve výši přesahující 35 % 
disponibilních prostředků klienta”

Rozptyl jednotlivých nabídek byl 
700 Kč do 3 113 Kč.

V průměru se jedná o částku 1 788 Kč, což je více než 35 % prostředků, 
kterými klient disponuje po uhrazení všech měsíčních nákladů.



“Profesionální přístup poradců je jejich Achillovou patou”

● K záměně klientova jména došlo u 2 z 10 případů

● 2 z 10  poradců neposlali klientovi nabídku ve slíbeném termínu a 1 dokonce vůbec

● Za vypracování nabídky požadoval 1 poradce platbu

● 1 z 10 poradců nepřišel na schůzku včas

● Na schůzku přišel nepřipraven 1 poradce a neměl sebou žádné psací potřeby

● V jednom případě došlo k extrémnímu nátlaku k uzavření smlouvy

● 1 poradce vedl schůzku v podnapilém stavu



Názory finančních poradců 
na fúze v oblasti ŽP

výzkum trhu

říjen 2019



Vzorek dat a metodika
● výzkum proběhl na vzorku 140 respondentů
● respondenty výzkumu byli zprostředkovatelé 

registrovaní na webu Poradci-sobě.cz
● sběr dat proběhl v říjnu 2019 (vyplnění internetového dotazníku)
● průzkum zjišťoval názory poradců na

○ fúze pojišťoven
■ Aegon vs. NN
■ Česká pojišťovna vs. Generali
■ Pojišťovna ČS

○ zjišťovali jsme, která pojišťovna
■ má dle poradců lepší produkty ŽP
■ má dle poradců lepší obchodní podporu
■ je poradcům celkově bližší







..a jak dopadl průzkum u vás?







Těšíme se na setkání příště
Životní pojištění #2

4.února 2020


