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Dnešní program
08:30 Coffee & chat
09:00 Přivítání a úvodní slovo
09:05 Co má EMA za sebou
09:10 EMA, Poradci-sobě & Finfest
09:15 Aktuální trendy v distribuci
09:50 Postup digitalizace a vliv Covidu
10:00 Coffee break
10:15 EMA Focus Group (autopojištění a hypotéky)
11:00 Závěr 



Co má EMA za sebou



Q2/2020

• Distribuce
• detailní profilace vázaných 

zástupců
• zpřesňování a automatizace

• Transakční data
• Hypoexpert a data o hypotékách 

a stavebním spoření 

• Studie a Focus Group
• doplnění studií o řízené diskuze 

s top poradci na trhu



EMA, Poradci-sobě.cz 
a FinFest



DATA

ANALYTIKA

FÓRA

MÉDIA

EMA data

Hypoexpert, EMA studie

FinFest, Odborné fórum

Poradci-Sobě.cz



Co nás zaujalo
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39x nové VZ = 20 - 25mil ročního provizního obratu
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Aktuální trendy 
v distribuci



Nejen po ukončení 
přechodného období pro 

prokázání odborné 
způsobilosti vázaných 
zástupců pro oblast 

investic ubývá. Za první 
pololetí 2020 klesl jejich 

počet o více než 4 000 na 
14 244.

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro oblast investic”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Po ukončení přechodného období 
pro doložení odborné způsobilosti 

pro distribuci investičních 
produktů mezi 31. 12. 2019 a

31. 1. 2020 nejvíce poklesl počet 
vázaných zástupců pro oblast 

investic ze sledovaných 
společností firmě M & M 

pojišťovací (-44,4 %) a OVB 
Allfinanz (-31,2 %).

U společnosti Broker Trust došlo k 
“pročištění” registru až v dubnu 

2020, kdy se vliv odborné 
způsobilosti spojil s vyčleněním 

distribuce penzijních produktů od 
investičního zprostředkování.

“Konec přechodného období pro odbornou způsobilost”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Vyčlenění distribuce 
penzijních produktů 

z investičního 
zprostředkování vedlo 
k největšímu poklesu 

počtu vázaných zástupců 
pro oblast investic ze 

sledovaných společností 
mezi 31. 3. a 30. 4. 2020  
u společnosti OK Klient 

(-13,1 %).

U společnosti Broker 
Trust je spojen vliv 

vyčlenění distribuce 
penzijních produktů od 

investičního 
zprostředkování 

s ukončením 
přechodného období pro 

doložení odborné 
způsobilosti pro distribuci 

investic.

“Vyčlenění distribuce penzijních produktů”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Nejnižší pokles počtu 
vázaných zástupců pro 

investice v prvním pololetí 
roku 2020 mezi broker 

pooly zaznamenala 
společnost Chytrý Honza 

(-12,9 %).

Nejhlubší pokles mezi 
broker pooly měla 

společnost OK Klient 
(-27,7 %).

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice
u broker poolů”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Nejnižší pokles počtu 
vázaných zástupců pro 

investice v prvním pololetí 
roku 2020 mezi 

největšími strukturálními 
společnostmi (dle počtu 

vázaných zástupců 
k 30. 6. 2020) 

zaznamenal Broker 
Consulting (-6,3 %). 

Jedná se o společnost 
s nejnižším poklesem 

mezi všemi sledovanými 
firmami.

Největší pokles mezi 
největšími strukturálními 
společnostmi měla OVB 

Allfinanz (-25,8 %).

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice
u největších strukturálních společností”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Nejnižší pokles počtu 
vázaných zástupců pro 

investice v prvním pololetí 
roku 2020 mezi dalšími 

sledovanými 
strukturálními 
společnostmi 

zaznamenalo Fincentrum 
& Swiss Life Select 

(-17,4 %).

Největší pokles mezi 
ostatními sledovanými 

strukturálními 
společnostmi měla M & M 
pojišťovací (-41 %), která 
zaznamenala nejhlubší 

pokles mezi všemi 
sledovanými firmami..

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro investice
u dalších vybraných strukturálních společností”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



V průběhu prvního 
pololetí 2020 klesl počet 
vázaných zástupců pro 

distribuci pojistných 
produktů o více než 

1 500 na 35 528.

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro oblast pojištění”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



V průběhu prvního 
pololetí roku 2020 ztratila 
mezi broker pooly nejvíc 
vázaných zástupců pro 

oblast pojistných 
produktů společnost 

Chytrý Honza (-6,7 %).

Naopak nejvyšší přírůstek 
zaznamenal SAB servis 

(+7,4 %).

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění
u broker poolů”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Tři největší strukturální 
společnosti (podle počtu 
vázaných zástupců pro 
oblast pojištění k 30. 6. 

2020) zaznamenaly 
pokles počtu vázaných 
zástupců pro pojistné 

produkty, ovšem nižší než 
průměr celého trhu.

Největší pokles měla 
společnost OVB Allfinanz 
(-3,9 %), nejnižší Partners 

Financial Services (-1,9 
%).

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro pojištění
u největších strukturálních společností”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



V průběhu prvního 
pololetí 2020 klesl počet 
vázaných zástupců pro 

distribuci úvěrových 
produktů o necelá 300 na 

17 148.

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro oblast úvěrů”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



V průběhu prvního 
pololetí roku 2020 ztratila 

vázané zástupce pro 
distribuci úvěrových 

produktů pouze jedna 
broker poolová 

společnost - Chytrý 
Honza (-8,2 %).

Naopak nejvíce mezi 
broker pooly získal SAB 

servis (+16 %).

“Vývoj počtu vázaných zástupců pro úvěry
u broker poolů”

Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)



Postup digitalizace 
po Covidu



Dvě třetiny (64,5 %) 
respondentů uzavírají 

finanční produkty 
nejčastěji přímo s bankou 

či pojišťovnou. Pětina 
(21,8 %) dotázaných volí 

nejčastěji finančního 
poradce či finančního 

zprostředkovatele.

“Finanční instituce vedou 
nad finančními poradci i srovnávači”

N = 1 083, sběr dat 1. až 5. 6. 2020
O: U koho sjednáváte produkty nejčastěji?



Respondenti jsou ochotni 
uzavřít online nejčastěji 

běžný účet (50 %), 
cestovní pojištění (39 %) 

a povinné ručení 
(29,1 %).

“Ochota uzavřít produkt online je nejvyšší 
u běžného účtu a cestovního pojištění”

N = 1 083, sběr dat 1. až 5. 6. 2020
O: Jaký z uvedených finančních produktů jste ochoten/ochotna uzavřít online?



Více než polovina 
(57,7 %) respondentů 

uvádí jako hlavní důvod 
nesjednání produktu 

online potřebu poradit se.

Čtvrtina (25,9 %) 
dotázaných se obává o 

bezpečnost online 
sjednání.

“Nejčastějším důvodem nesjednání produktu online
je potřeba rady”

N = 1 083, sběr dat 1. až 5. 6. 2020
O: Co je hlavním důvodem pro nesjednání finančních produktů online?



Dvě třetiny (67 %) 
respondentů by finanční 
produkty prostřednictvím 

videokonference 
nesjednalo ani v případě, 
kdy jsou jinak dotázaní 
ochotni produkt online 

uzavřít.

Desetina (9 %) 
respondentů naopak je 
ochotna prostřednictvím 

videokonference sjednat i 
produkt, který by jinak 

online nepořídili.

“Videokonference nejsou v oblibě”

N = 1 083, sběr dat 1. až 5. 6. 2020
O: Uvítal/a byste možnost uzavření finančních produktů prostřednictvím videokonference či videohovoru (např. Skype, Zoom, Hangout apod.)?



Coffee break



EMA Focus Group
autopojištění 



Finanční poradci 
nejčastěji pro své klienty 
v autopojištění volí Direct 

pojišťovnu (20,5 %), 
Českou podnikatelskou 
pojišťovnu (17,1 %) a 

ČSOB Pojišťovnu 
(15,4 %).

“Pojišťovna první volby pro autopojištění”

N = 117, sběr dat 31. 10. 2019 až 28. 4. 2020
O: Jakou instituci volíte nejčastěji pro sjednání povinného ručení a havarijního pojištění?



“Autopojištění - FG”



● Pavel: V posledních letech se význam výrazně zvýšil. Já jsem před pár lety přestal používat jednotlivé kalkulačky pojišťoven, protože mi to 
nedávalo moc velký smysl a ta přidaná hodnota pro klienta tam nebyla nijak závratná. Ale od doby, kdy nám funguje velmi dobře srovnávač, tak se 
dostáváme zaprvé na super ceny a zadruhé to je jak pro klienta, tak pro mě jednodušší na sjednávání a počet sjednávaných smluv se velmi 
dramaticky zvýšil.

● Martin: Za mě je autopojištění pasivní příjem. Díky srovnávači je to relativně jednoduché sjednávání, což si myslím, že je přidaná hodnota, aby se 
sjednávalo autopojištění rychle a lépe.

● Michaela: Autopojištění sjednávám především přes náš srovnávač, případně když tam jsou nějaké niance, tak přes konkrétní pojišťovny, ale 
alespoň přes srovnávač se podívám kde co a jak, abych se zorientovala a nemusela otevírat všechny kalkulačky. V podstatě to je především 
pasivní příjem.

● Vratislav: Sektor neživotní pojištění beru jako kmenotvorný produkt, i mi to slouží nejen v byznysu jako takovém, ale i jako akviziční produkt, 
protože auto má dnes každý. 

“Být ve srovnavači je zásadní”
● Vratislav: Zhruba 80 % jde přes srovnávač a baví mě to, že to je bezpapírová forma, protože ta smlouva je akceptována zaplacením a veškeré 

podklady jdou klientovi e-mailem.
● Michaela: Zhruba 80 % případů jde přes srovnávač.
● Pavel: Já nebudu zdržovat, podepisuju to, co říkala Michaela. U mě je to úplně stejné. 90% jde přes srovnávač.
● Jan: My pro sebe máme samozřejmě také srovnávač. Líbí se mi, jak je jednoduchý, protože vyplním vlastně SPZ, rodné číslo klienta a zbytek 

údajů už mi to dohledá. Pokud si tam zadám třeba, i kolik má auto najeto, tak mi ho to i nacení pro potřeby havarijního pojištění. Je to schopné 
podle VIN kódu mi nacenit čelní sklo nebo skla pro ten samotný limit a sjednání potom funguje klasicky zaplacením. Do kalkulaček pojišťoven 
chodím stejně jako kolegové když je nějaké specifikum. [...] 90 % jde přes srovnávač.

● Martin: Já sjednávám přes srovnávač v Broker Trust, akorát se mi trošku nelíbí, že by tam mohly být všechny pojišťovny, není tam celé spektrum 
pojišťoven. [...] Za mě je to nějakých 70 - 80 % sjednávání přes srovnávač. - chybí Generali Česká pojišťovna, UNIQA

“Autopojištění - FG
Pasivní příjem a software je rozhodující”



● Martin: Myslím, že tam nemáme HVP a Pillow v rámci Broker Trust. [...] za mě na povinné ručení v rámci starších aut vychází docela dobře AXA.
● Jan: My nemáme k dispozici HVP a pojišťovnu Pillow. Když dělám holé povinné ručení, tak to obvykle vyhrává cena, takže to je Pojišťovna VZP 

nebo Direct. A ve chvíli, kdy přichází na řadu havarijní pojištění, tak úplně nejoblíbenější mám ČSOB.
● Pavel: My v Partners nemáme za partnery HVP a VZP a co se týká nejčastěji používaných používaných pojišťoven, tak je to Direct, AXA, ČSOB.
● Michaela: Já nejčastěji a nejraději používám ČSOB, pokud mi to alespoň přibližně cena dovolí, případně Allianz a někdy i Pillow. ČSOB mi 

vyhovuje, že má maximální limity, má pěkné nastavení, celkově se mi líbí ten produkt jako takový, že je hodně konkurenceschopný, vysoké limity 
a Allianz mi dobře vychází když lidi jezdí málo kilometrů. Nevybírám Generali česká pojišťovna, UNIQA výjimečně, nesjednávám tam příliš 
smlouvy, ani mi asi nevypadávají na prvním/druhém místě a nemám tam k tomu nějaký osobní vztah.

● Vratislav: (Nejčastěji) Allianz, AXA, ČPP, ČSOB. Má to nejrůznější důvody. Jak říkala Michaela, Allianz má nastavený ten režim málo jezdím, 
málo platím. AXA má zase výbornou asistenci, ČSOB má výborné limity. [...] Zatím jsem v podstate nedělal Pillow ani Direct, co se týká Generali 
tam vůbec nevím, tam jsem úplně mimo. Udělal jsem pár u Kooperativy, tam to jde naším srovnávačem a nebo přes ten jejich systém. A UNIQu 
jsem nedělal nikdy, protože většinou v těch kalkulacích vycházela řádově o 20 - 25 % dražší.

● Roman: Kromě Pillow máme všechno. Asi budu kopírovat teď kolegy, protože ten první řádek se mi zdá také jako to, co bych nejčastěji sjednal. U 
Allianz se to stává pochopitelně hodně kvůli nájezdu, u té AXY, to bylo řečené taky, třeba asistence u ČSOB limity. Jestli něco úplně 
nesjednávám, tak nemám úplně dobré reference na Slavii, nevím jak to vypadá třeba u VZP, protože je na trhu poměrně krátce.

“Autopojištění - FG
Kterou pojišťovnu vybíráte nejčastěji a proč”



● Pavel: U mě a mých klientů je určitě klíčovým parametrem cena, při srovnatelném krytí a srovnatelných podmínkách té smlouvy. A pokud 2 - 3 
pojišťovny vychází velmi podobně, tak mám v podstatě jediné kritérium, a to je, že pokud v těch třech je Allianz, se kterou mám osobně velmi 
dobré zkušenosti co se týče likvidace, tak doporučuji klientům Allianz.

● Martin: Auta s malým nájezdem Allianz, má na to připravený produkt.
● Jan: Pro nová auta nám velmi dobře vychází ČSOB a UNIQA, co se týká zohlednění nájezdu na to má produkt šitý jenom Allianz, neviděl jsem 

zatím u jiné pojišťovny. Co se týká věku, tak pro mladší klienty nám velmi často dobře vychází třeba ČPP na holé povinné ručení.
● Pavel: Zde mohu podepsat tu Aliianz s malým nájezdem, jinak nejsem vůbec schopen říct takto paušálně u těch skupin co vychází lépe.
● Michaela: Já bych řekla úplně to samé, co Pavel - viz Allianz. 
● Vratislav: Potvrzuji slova kolegů, já jsem si tuto statistiku nikdy nijak upřímně nedělal. Vždycky vycházím v konkrétním případě z konkrétního 

klienta a vozu a dalších parametrů. Nicméně i to POV i HAV je vlastně multiparametrický produkt, kde vstupuje spousta faktorů do té kalkulace a 
nedokážu říct, kromě té Allianz, nedokážu to porovnat a říct.

● Roman: Já vzhledem k tomu, že to dělá ten srovnávač, tak to taky nijak nevedu v patrnosti, protože on to v podstatě vybere sám. Zmínil bych 
možná jenom Kooperativu, která tam myslím má teď 50% bonus u havárky, takže by se to mohlo třeba u mladých řidičů, kteří nemají ten bonus 
vyježděný, hodit. Tím nechci ale říkat, že to musí v každém případě vyjít nejlépe. Allianz již bylo řečeno.

Prohrává AXA
● Vratislav: V nedávné době jsem řešil zdražení obyčejného povinného ručení asi na 35 milionů limit o nějakých 22 % meziročně k výročí, a když 

mi to klientka zavolala, tak jsem sedl ke kalkulátoru a dostali jsem se asi ještě o 10 % níž, než bylo původně sjednané pojistné. Byla to konkrétně 
AXA.

“Autopojištění - FG
Vítězná pojišťovna je Allianz”



● Martin: Za mě v rámci havárky jsou to velké pojišťovny, které plní - Allianz, Kooperativa, ČPP, ČSOB. 
● Jan: V rámci havarijního pojištění máme výbornou zkušenost s Kooperativou, ČSOB a UNIQou. 
● Michaela: Já to mám asi podobně, jako Martin. ČSOB a Allianz ty plní bez problému. Za mě také Kooperativa.
● Roman: Já také nemám nějakou vyloženě drastickou zkušenost, ale řeknu vám jen takový údaj, který jsem si teď našel, vyjádření našich 

obchodníků. Tak jen pro zajímavost nejlépe vypadá, že je na tom Kooperativa s UNIQOU, pak Direct a ČPP. Allianz už je o trošku níž, ale myslím 
si, že je to hodně zaviněné i nějakou konkrétní situací. 

Poražení
● Jan: Horší zkušenost máme s Allianz ohledně plnění, ale mohlo to být dané třeba jen okolnostmi té události, nemusí to být asi nějaký systémový 

problém. Co se týká povinného ručení, tak co se týká události a problému tak pokaždé byl nějaký problém s Directem a pokaždé jsme měli nějaký 
problém se Slavií.

“Autopojištění - FG
Vítězové a poražení v plnění”



EMA Focus Group
hypotéky



Finanční poradci 
nejčastěji k financování 

bydlení svých klientů 
využívají Českou 

spořitelnu (27,3 %) a 
Hypoteční banku 

(26,3 %).

“Finanční poradci nejčastěji využívají 
Českou spořitelnu a Hypoteční banku”

N = 194, sběr dat 31. 10. 2019 až 10. 4. 2020
O: Jakou instituci volíte nejčastěji pro financování bydlení?



● Marian: S kým jsem pracoval, a pak jsem přestal, je Sberbank – dokud hypotéky schvalovali na pobočce na Andělu, tak vše v pohodě, ale jakmile 
vše sjednotili do hypotečního centra, tak je to hrozné – jsem rád, že teď nedělají s externisty, ale jinak byli super pro živnostníky (úprava paušálu). 
Pozitivně překvapen jsem byl u ČSOB.

● Milan: Banku jsem měnil vzhledem k sazbám, kdy přestala být konkurenceschopná. TOP trojka – rád bych vylepšil spolupráci s HB (mám na ní 
spoustu kladných vazeb od ostatních poradců), akorát za mě je to jen o tom bankéři – pokud se do toho vloží správná osoba, tak je proces 
výborný a rychlý. “Dodejte mi dobrého bankéře a budu s vámi spolupracovat v rámci své TOP trojky.”

● Linda: Potěšila mě KB, která zavedla hypoteční centra, tzn. už člověk nemusel řešit pobočky regionálně – to vnímám jako krok dobrým směrem, 
jinak např. Raiffaisenbank jsem dřív měla velmi ráda, ale díky horším sazbám je v poslední době neděláme tolik.

● Gabriela: Ráda bych více spolupracovala s HB, nemám tam žádného bankéře – mají hodně individuální přístup a dokáží spoustu věcí, abych s 
nimi začala spolupracovat, tak bych tam musela najít někoho, u koho bude vzájemná chemie a bude to fungovat. Hodně jsem dělala i Českou 
spořitelnu, ale mají vysokou sazbu.

● Michal 2: Není to vždy o sazbě, ale je to i o metodice, u UniCredit je metodika vykoupena sazbou, kdybych měl dvě váhy a UniCredit by měl o tři 
desetiny lepší sazbu než druhá banka, tak kdybych pak měl řešit metodiku atd., tak je velká pravděpodobnost, že bych volil tu druhou banku. 
Změna bank u mě byla hlavně proto, že jsem měnil klientelu (přechod primárně na podnikatele) – dříve jsme řešili HB, ČS, KB atd., nyní primárně 
Moneta, Equa, když to jinak nejde, tak Sberbank (katastrofální metodika), ale primárně tyto banky, které zohledňují a nějaký způsobem pracují s 
podnikateli.

“Téma: Koho dneska poradce vybírá nejčastěji a proč?”



● Marian: Lidský faktor je důležitý od začátku, bankéř má moji 100% důvěru – metodické možnosti atd., konkrétně key account z Wüstenrot paní 
Eva Birelová, RSTS super komunikace (jméno si nepamatuji).

● Gabriela: V rámci UniCredit pracuji s člověkem, ve kterém se snoubí administrativa a obchod, má zájem, aby se případ zrealizoval a dotáhl do 
konce, osobně bankéřům nevolám a metodiku si raději hledám sama – je to rychlejší, protože klient nečeká a chce odpověď hned.

● Milan: mBank – špatní bankéři, žádná snaha cokoliv řešit, Česká spořitelna – v rámci lidských vztahů se snaží víc než ostatní.
● Linda: Mám ráda Tomáše Valtu, který prošel hodně bankami, teď je Key Account v Komerční bance a má umění cokoliv diplomaticky vyřešit, jinak 

celkově při automatizaci mám strach, aby lidský faktor nezmizel, aby tam vždy zůstal někdo, kdo dokáže určité věci, které SW nezvládne.
● Michal 1: Lidský faktor určitě důležitý, zejména u případů, které nejsou v metodice jasně specifikovány, v HB určitě Iveta Homolková (ředitelka 

pobočky Mladá Boleslav), kde je 200% spolupráce, v Praze na pobočce KB paní Jana Braunová a dále Raiffaisenbank pobočka Karlovo náměstí 
– všechno hned, skvělá komunikace, proto volím tyto tři banky, rychlá komunikace.

● Michal 2: Lidský faktor v rámci hypoték hraje nezastupitelnou roli, bankéř Petr Píža z Monety úplná paráda a dále Kateřina Vejvodová z 
Wüstenrotu.

“Téma: Obchodní podpora a její dopad na výběr”



EMA Enterprise

• Business intelligence
• distribuce
• životní pojištění
• neživotní pojištění
• hypotéky
• stavební spoření

• Hloubkové studie
• stejné oblasti jako výše
• přes 30 rozsáhlých analýz (25 - 

40 slidů)
• průzkumy trhu klientů, poradců a 

data z trhu 

All inclusive 
za 25.000,-Kč/měsíčně



Závěrečné slovo
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