
Metodický list

Ceny poji�ťovnictví

I. Definice a obsah
Index cen poji�ťovnictví je počítán z vybraných cen poji�tění určeného pro
podnikatelskou sféru.
Za cenu je pova�ováno poji�tění u daného reprezentanta, která je počítána ze sazeb
poji�ťoven (v % nebo �) a pojistné částky poji�ťovaného majetku. Na růst cen
v poji�ťovnictví,  který je měřen prostřednictvím stanoveného modelu, se tedy podílí
do značné míry i pohyb cen mimo sféru poji�ťovnictví.

II. Zdroje a metodika zji�ťování
Ceny zji�ťuje ČSÚ měsíčně u pěti největ�ích poji�ťoven za oblast poji�ťování
podnikatelské sféry na výkazech Ceny Poj 1-12 za SKP 66.3 (Standardní klasifikace
produkce).

III. Členění
V databázi jsou publikovány tyto indexy:
období 1994 � 2000 období 2001 - 2005
a) prosinec 1993 = 100 prosinec 1999 = 100
b) stejné období minulého roku = 100 stejné období minulého roku = 100
c) předchozí měsíc = 100 předchozí měsíc = 100
d) průměr roku 1994 = 100 průměr roku 2000 = 100
Celkový index cen poji�ťovnictví je dále členěn na indexy:
11 Poji�tění majetku
111 Provozovny řemeslnické
112 Provozovny obchodu
113 Provozovny slu�eb
12 Poji�tění motorových vozidel
121 Osobní vozidla
122 Nákladní vozidla
13 Poji�tění zemědělské produkce
131 Poji�tění plodin
132 Poji�tění zvířat
133 

IV. Způsob výpočtu
Průměrné ceny pojistného se vypočítávají prostým aritmetickým průměrem z cen
zji�těných u vybraných poji�ťoven.
Výpočet agregovaných indexů je prováděn podle vzorce typu Laspeyres
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      p1 � cena zbo�í ve sledovaném období
p0 � cena zbo�í v základním období
p0q0 � stálá váha � hodnotový ukazatel základního období (přijaté pojistné v roce
1993 nebo v roce 1999).
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Pro výpočet individuálních a skupinových indexů, včetně úhrnného indexu, je
stanoveno stálé váhové schéma, vypočtené na základě přijatého pojistného za rok
1993 nebo za rok 1999.

V. Změna metodiky
Byly provedeny revize cenových indexů se stanovením základního období těchto
roků:
− 1993
− 1999

VI. Vykazující subjekty
Vykazujícími subjekty jsou vybrané poji�ťovny.


