
1) Změnilo se něco na tuzemském pojistném trhu úpadkem CK Thomas Cook / Neckermann? 
Zaslechl jsem něco o tom, že zajišťovny jsou nyní ostražitější, zdražily své služby a že se to 
projevuje/projeví na cenách pojistného pro případ insolvence. Je tomu tak? Lze toto 
navýšení alespoň zhruba kvantifikovat?  

 

Podle prvních reakcí se předpokládalo, že krach britské CK Thomas Cook, který je dosud největším 

případem úpadku cestovní kanceláře, bude mít podstatný dopad na trh pojištění cestovních 

kanceláří. Dle dosavadního vývoje není přístup jednotlivých pojišťoven, resp. zajišťoven jednotný. 

Některým pojišťovnám se podmínky zajištění tohoto rizika na zajistném trhu zhoršily, tyto pojišťovny 

jsou tedy nuceny pojistné sazby pojištění záruky pro případ úpadku CK mírně zvýšit. Stejně tak 

zajistná kapacita se některým pojišťovnám mohla nepatrně snížit. Tuto praxi ale nelze zobecňovat, 

vždy záleží na konkrétní pojišťovně a jejich podmínkách zajištění tohoto rizika. Kvantifikace těchto 

změn je obtížná, závisí na konkrétní pojišťovně, konkrétních podmínkách zajištění a celkové obchodní 

politice pojišťovny. U některých se mohou projevit změny v mírném zvýšení pojistných sazeb (odhad 

do 1 %), u jiných se pojistné sazby nemusí změnit vůbec. 

 

2) Odhlédneme-li od ceny pojistného, mění se nějak přístup pojišťoven k cestovním 
kancelářím?  
 

Přístup pojišťoven k cestovním kancelářím se v podstatě nemění, pojišťovny vždy přistupují a 

přistupovaly k pojištění finančních rizik obezřetně a s maximální opatrností. Dříve, než pojištění 

cestovní kanceláři pojišťovna nabídne, projde žadatel o pojištění poměrně detailním a přísným 

procesem vyhodnocení bonity a analýzy celkového fungování CK. CK musí dodat pro vyhodnocení 

rizika rozsáhlou sadu informací, účetní výkazy za poslední tři roky, podnikatelský záměr aj. 

 

3) Jaký očekáváte další vývoj na trhu pojištěním záruky pro případ úpadku?  
 

Pojišťovny s ohledem na vysoké riziko a momentální opatrnost zajišťoven budou k pojišťování 

přistupovat s ještě větší obezřetností, důkladností a každého žadatele o pojištění bude detailně 

zkoumat. Pojistné sazby se mohou u jednotlivých pojišťoven mírně zvýšit. 

 

4) Případně prosím o další Vaše postřehy k dané tématice.  
 

Čeští občané jsou pro případ potenciálního krachu cestovní kanceláře, u které pořídili zájezd, 

poměrně dobře zajištěni. Každá nová CK musí být ze zákona pojištěn proti svému úpadku dříve, než 

zahájí svou činnost. Dále existuje garanční fond, do něhož musí kanceláře odvádět deset procent 

svých zisků. Garanční fond tak slouží k zajištění finančních prostředků pro úhradu takových nároků 

klientů, které by převýšily pojistné limity. 

https://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/varovani-na-krach-cestovni-kancelare-pojisteni-nestaci/

