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Název: âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
Sídlo: Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
Právní forma: akciová spoleãnost
Datum zaloÏení: 22. 12. 1992
Iâ: 49240749
Vlastník spoleãnosti: âeská poji‰Èovna a.s. (100 %)

zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném u Mûstského
soudu v Praze, oddíl B, vloÏka 2044

âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s., specializující se na komerãní soukromé zdravotní poji‰tûní, zahájila svoji ãinnost dne
1. 7. 1993. Byla zaloÏena zakladatelskou smlouvou dne 22. 12. 1992 a jejími zakládajícími spoleãnostmi byla âeská
poji‰Èovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16 a Vereinte Krankenversicherung AG, Berlin und München se sídlem
München 83, Trióz-Schaffer-Strasse 9. Oba zakladatelé se na základním jmûní ve v˘‰i 100 000 000 Kã podíleli 50 %.

V roce 1997 do‰lo k v˘znamné zmûnû akcionáfiské struktury spoleãnosti. V listopadu 1997 odkoupila âeská 
poji‰Èovna a.s. 50% podíl spoleãnosti Vereinte, a stala se tak stoprocentním akcionáfiem âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s.
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Profil spoleãnosti

Základní finanãní ukazatele

Základní údaje Jednotky 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Celková aktiva tis. Kã 266 066 258 152 255 369 296 961 269 126 252 466 229 002 206 103 170 204 154 793
Základní kapitál tis. Kã 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Vlastní kapitál tis. Kã 104 820 102 071 116 816 161 230 169 950 175 137 171 327 164 812 148 708 144 739
âist˘ zisk tis. Kã 3 081 -15 770 -44 017 -8 180 -4 845 4 005 12 964 19 713 4 063 1 484
Objem pfiedepsaného pojistného tis. Kã 190 708 197 749 190 430 174 056 146 887 137 952 107 007 83 172 46 875 36 182
Objem vyplacen˘ch plnûní tis. Kã 140 459 133 604 127 853 101 049 64 829 49 773 27 924 12 648 7 438 1 254
Technické rezervy tis. Kã 136 583 125 548 111 575 83 076 65 762 51 669 43 021 28 344 16 281 5 060

Ostatní údaje Jednotky 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Poãet vyfiízen˘ch pojistn˘ch událostí ks 8 798 14 374 20 659 12 482 10 302 5 698 3 106 687 390 138
Poãet uzavfien˘ch pojistn˘ch smluv ks 15 902 10 858 14 404 11 729 12 024 21 993 12 127 24 626 5 735 2 198
Podíl na trhu v pfiedepsaném pojistném % 70 54 55 70 69 n.a.* n.a.* n.a.* n.a.* n.a.*
Poãet zamûstnancÛ poãet 54 71 77 81 76 62 45 36 33 26
Poãet regionÛ poãet 0 0 5 8 8 7 – – – –
Poãet agentur poãet 0 0 26 28 26 – – – – –
*) Soukromé zdravotní poji‰tûní nebylo sledováno samostatnû, ale v rámci v‰ech odvûtví neÏivotního poji‰tûní

Pomûrové ukazatele Jednotky 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
ROA (rentabilita celkového kapitálu) % 1,16 -6,11 -17,23 -2,75 -1,80 1,59 5,66 9,56 2,39 0,96
ROE (rentabilita vlastního kapitálu) % 2,94 -15,45 -37,66 -5,07 -2,85 2,29 7,57 11,96 2,73 1,03
Zisk na akcii tis. Kã 31 -158 -440 -82 -48 40 130 197 41 15
Pfiedepsané pojistné na zamûstnance tis. Kã 3 532 2 785 2 473 2 149 1 933 2 225 2 378 2 310 1 420 1 392

Profil spoleãnosti
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VáÏené dámy, váÏení pánové,
rád bych touto cestou zhodnotil uplynul˘ rok z pohledu managementu âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s. Rok 2003 byl
pro na‰i spoleãnost rokem zlomov˘m a také rokem velmi úspû‰n˘m.

Po pûti letech se nám podafiilo zvrátit negativní trend v hospodafiení, a dosáhnout tak kladného hospodáfiského
v˘sledku. To se podafiilo jen díky vysokému pracovnímu nasazení v‰ech m˘ch spolupracovníkÛ, které provázelo cel˘ pro-
ces transformace âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s., jenÏ probíhal po cel˘ rok 2003.

Transformace se dotkla v‰ech dÛleÏit˘ch oblastí firmy. SníÏili jsme poãet pracovníkÛ, zefektivnili provozní ãinnosti,
zkvalitnili klíãové sluÏby (pfiedev‰ím v oddûlení likvidace) a inovovali na‰e produkty tak, aby odpovídaly poÏadavkÛm 
klientÛ a omezovaly moÏnosti zneuÏívání.

I pfies stagnaci trhu poji‰tûní nemoci se nám podafiilo v minulém roce dosáhnout nejvût‰ího objemu nové produkce,
a upevnit tak pozici jedniãky na trhu. Podle údajÛ âAP je pfiedepsané pojistné trhu 257 mil. Kã, pfiiãemÏ podíl âeské
poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s. dosahuje 70 %.

MoÏnost zneuÏívání státního systému nemocenského poji‰tûní má nepfiízniv˘ dopad i na trh soukromého poji‰tûní
nemoci a je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích faktorÛ zpÛsobujících stagnaci trhu poji‰tûní nemoci. Jedním z mála pozitivních,
i kdyÏ nedostateãn˘ch impulzÛ pro trh nemocenského poji‰tûní v uplynulém roce bylo sníÏení státní nemocenské.
Oãekáváme, Ïe rozpoãtov˘ schodek a z toho plynoucí makroekonomické tlaky spolu se vstupem âR do EU by mohly
pfiivodit tolik potfiebnou zmûnu v legislativû nemocenského a zdravotního poji‰tûní.

Na podzim roku 2003 jsme provedli úpravu klíãov˘ch produktÛ poji‰tûní denních dávek pfii pracovní neschopnosti.
V prÛbûhu celého roku jsme spolupracovali s na‰í matefiskou spoleãností na podpofie prodeje a inovaci na‰ich produktÛ.
Jedním z v˘sledkÛ této spolupráce je vytvofiení speciálního produktu pouÏitého jako bonus k flotilovému povinnému
ruãení âeské poji‰Èovny a.s. 

Kladného hospodáfiského v˘sledku bylo dosaÏeno pfiedev‰ím díky úsporám v nákladech. Personální zmûny spolu s ino-
vací metodiky likvidace pojistn˘ch událostí, dÛsledná kontrola léãebného reÏimu a ãastûj‰í komunikace s klienty se pro-
jevily sníÏením nákladÛ na pojistné plnûní. Razantní ‰etfiení ve spotfiebû a sníÏení poãtu pracovníkÛ o 1/3 vedlo k v˘znam-
nému poklesu fixních nákladÛ.

âist˘ zisk ve v˘‰i 3 mil. Kã, vytvofien˘ v roce 2003, dále posílil finanãní zdraví spoleãnosti. âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
splÀuje v‰echna zákonná kritéria upravující podnikání poji‰Èoven. Navíc nov˘ systém vymáhání pohledávek za klienty
pfiispûl ke sníÏení jejich objemu o 6,5 %. PoÏadovaná míra solventnosti je pfiekraãována 3,5krát, finanãní prostfiedky
jsou investovány v souladu s vyhlá‰kou MF âR ã. 75/2000 a spravovány s ohledem na minimalizaci rizika. Technické rezer-
vy ve v˘‰i 136 mil. Kã a rozsah a zpÛsob zaji‰tûní dávají pfiedpoklad k bezproblémovému krytí budoucích závazkÛ klientÛ.
Prostfiednictvím správce portfolia se v roce 2003 podafiilo zhodnotit finanãní prostfiedky o 6,0 % p.a. 

Rok 2004 je pro nás velkou v˘zvou. Chceme potvrdit nastolen˘ trend v ziskovém hospodafiení spoleãnosti, provést
obchodní expanzi jak v klasickém, tak hlavnû ve skupinovém poji‰tûní. Neménû úsilí a ãasu budeme vûnovat i pfiípravû
spoleãnosti na novou legislativu upravující oblast poji‰Èovnictví. 

V Praze dne 21. kvûtna 2004

Pfiemysl Gistr
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

4 â E S K Á  P O J I · Ë O V N A  Z D R A V Í  A . S .

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva
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Pfiedstavenstvo

Ing. Pfiemysl Gistr pfiedseda od 29. 10. 2002

Mgr. Vladimír Dvofiák ãlen od 15. 11. 2001 do 18. 6. 2003

Mgr. Ivana Majerechová ãlen od 23. 4. 2003

Dozorãí rada

Ing. Pavel V˘chodsk˘ pfiedseda od 13. 12. 2001 – ãlen DR od 3. 8. 2001

Ing. Václav Lorenc ãlen od 15. 11. 2001 do 5. 2. 2003

Ing. Jaroslav Mare‰ ãlen od 1. 2. 2003

JUDr. Ladislav Metelka ãlen od 10. 3. 2003 – ãlen DR volen˘ zamûstnanci

Management spoleãnosti

Ing. Pfiemysl Gistr generální fieditel ve funkci od 1. 10. 2002

Vzdûlání: Vysoká ‰kola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodáfiská (vedlej‰í specializace bankovnictví), 
Vysoké uãení technické Brno, Fakulta strojní

Praxe:    Effective Finance, s.r.o., BaÈa a.s., Bankovní dÛm Skala, TRANSPORTA Chrudim
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Statutární orgány a vedení spoleãnosti
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Organizaãní struktura

Od zaãátku bfiezna roku 2004 do‰lo ke zmûnû organizaãní struktury firmy. Byl vytvofien obchodní úsek, oddûlení 
klientského servisu a oddûlení produktového managementu.

Valná hromada

Pfiedstavenstvo Dozorãí rada

Generální fieditel

Ekonomické oddûlení
Ing. Eva Koubová

Oddûlení podpory
prodeje

Ing. Ján Vavrek

Právní oddûlení
JUDr. Ladislav

Metelka

IT oddûlení
Mgr. Ivana

Majerechová

Oddûlení  likvidace
Mgr. Ivana

Majerechová

Oddûlení zdravotního
poji‰tûní

Vlasta BroÏková



8 â E S K Á  P O J I · Ë O V N A  Z D R A V Í  A . S .

Postavení spoleãnosti na trhu
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. (dále téÏ âPZ) jako specializovaná komerãní poji‰Èovna zÛstává i pfies sílící konkurenãní
tlaky ze strany ostatních poji‰Èovacích ústavÛ, které se snaÏí o komplexní pojistnou ochranu sv˘ch klientÛ, i nadále
dominantním subjektem na trhu soukromého zdravotního poji‰tûní. 

Podle pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ ãlenÛ âeské asociace poji‰Èoven za rok 2003 dosáhla v pfiedepsaném pojistném (bez
úrazu) 70% podílu na pojistném trhu, kde pÛsobí 15 pojistitelÛ zab˘vajících se soukrom˘m zdravotním poji‰tûním. Oproti
roku 2002 se tento podíl zv˘‰il o 15 %. âPZ vyuÏívá moÏnosti nabízet své produkty spoleãnû s dal‰ími produkty spoleãností
v rámci finanãní skupiny âeské poji‰Èovny a.s. (dále jen âP). Typické produkty soukromého zdravotního poji‰tûní
a pfiipoji‰tûní v‰ak stále je‰tû ãekají na zmûnu legislativního rámce, která by umoÏnila zavedení systému vícezdrojového
financování zdravotní péãe, a tím vedle vefiejného zdravotního poji‰tûní otevfiela cestu soukromému poji‰tûní. Jedním
z impulzÛ by mohl b˘t vstup âR do Evropské unie.

NaplÀování zámûrÛ spoleãnosti
Základním bodem strategie âPZ v roce 2003 bylo udrÏení vedoucí pozice na pojistném trhu a dosaÏení kladného
hospodáfiského v˘sledku. Oba zámûry se podafiilo naplnit. V prÛbûhu roku 2003 byly realizovány kroky v oblasti
zkvalitÀování prodeje produktÛ a poskytování klientského servisu, inovace produktÛ s cílem omezení a sníÏení jejich
zneuÏívání a v neposlední fiadû zkvalitÀování vnitfiních procesÛ poji‰Èovny, jejichÏ zámûrem bylo zrychlit a zefektivnit
procesy související se vstupem do poji‰tûní a s likvidací pojistn˘ch událostí.

DÛsledn˘m vyuÏíváním regulaãních nástrojÛ a také pfiijetím nov˘ch opatfiení pfii likvidaci pojistn˘ch událostí se
podafiilo zvrátit nepfiízniv˘ ‰kodní prÛbûh poji‰tûní pracovní neschopnosti v posledních tfiech letech, a tím v˘raznû ovliv-
nit hospodáfisk˘ v˘sledek za rok 2003. Hospodáfiské v˘sledky roku 2003 dávají dobr˘ pfiedpoklad pro rÛst spoleãnosti
v následujících letech. 

V produktové oblasti byl dÛraz kladen na inovaci stûÏejních produktÛ tak, aby se zjednodu‰il jejich prodej a omezila
moÏnost zneuÏívání. Tyto zámûry byly promítnuty i do nov˘ch v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek pro poji‰tûní denní
dávky pfii pracovní neschopnosti. Cel˘m rokem se prolínala realizace projektu „Transformace”. âPZ poskytovala
kvalitnûj‰í sluÏby s v˘raznû omezen˘m poãtem zamûstnancÛ. 

Dále byly rozpracovávány a postupnû naplÀovány zámûry spoleãnosti, soustfiedûné na posílení pozice na pojistném
trhu, zkvalitÀování sluÏeb a komunikace s klienty a partnery a na dosaÏení co nejefektivnûj‰ích v˘sledkÛ ve v‰ech oblas-
tech ãinnosti poji‰Èovny. Souãástí této strategie je stále aktivnûj‰í spolupráce âPZ s finanãní skupinou âP s cílem
pfiinést na pojistn˘ trh komplexní produkty, a poskytovat tak klientÛm komfortní pojistnou ochranu. 

Obchodní politika
Na základû rozhodnutí jediného akcionáfie byla k 1. 3. 2003 ukonãena ãinnost subjektu âP PARTNER, a.s., kter˘ vznikl 
k 1. 3. 2002 slouãením obchodní sluÏby âPZ a âESKÁ ÎIVOTNÍ, a.s. Prodej a následn˘ servis produktÛ âPZ nyní posky-
tuje v pfieváÏné mífie obchodní sluÏba âP a dále obnovená vlastní obchodní sluÏba âPZ. Aktivní úãast ‰kolitelÛ âPZ
na ‰koleních obchodní sluÏby âP zv˘‰ila povûdomí o produktech âPZ a zlep‰ila pfiedpoklady pro nárÛst produkce. Také byla
zv˘‰ena informovanost ze strany âPZ v oblasti realizovan˘ch zmûn. Objem produkce za rok 2003 ve v˘‰i 26,04 mil. Kã lze
ve stále se pfiitvrzujícím konkurenãním prostfiedí povaÏovat za úspûch, i kdyÏ plán obchodní produkce nebyl splnûn. 

V roce 2003 byl zaznamenán dynamick˘ nárÛst prodeje spoleãné nabídky Ïivotního poji‰tûní a poji‰tûní pracovní neschop-
nosti, a to pfiedev‰ím u novû zavedeného produktu Dynamik. Dal‰í úkoly, které byly úspû‰nû realizovány v rámci obchodní
politiky, byly v oblasti správy a stabilizace pojistného kmene po ukonãení ãinnosti spoleãnosti âP PARTNER, a.s.

Plnûní úkolÛ v této oblasti je pfiedpokladem dal‰ího rozvoje firmy v následujícím období s cílem dal‰ího zkvalitnûní 
sluÏeb a vyuÏití v‰ech moÏností v rámci finanãní skupiny âP. V závûru roku byl realizován projekt skupinového poji‰tûní
produktÛ âPZ k flotilovému povinnému ruãení âP.

Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti
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Investiãní politika
Investiãní strategie spoleãnosti je stanovena legislativním rámcem, tzn. zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví, 
a provádûcí vyhlá‰kou MF âR ã. 75/2000 Sb. Hlavním cílem bylo zaji‰tûní a pokrytí souãasn˘ch a budoucích závazkÛ
âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s. pfii souãasné minimalizaci rizika investic. âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. vyuÏívala 
sluÏeb správce portfolia. V˘nos z realizace finanãního umístûní ãinil 6,0 % p.a.

Finanãní politika
Vedení âPZ v závislosti na úkolech stanoven˘ch akcionáfiem sestavilo plán na rok 2003. Pfiedpoklady pro tvorbu
plánu byly pfiedepsané pojistné, pojistné plnûní, tvorba a ãerpání technick˘ch rezerv, v˘sledek zaji‰tûní, v˘nos z finanã-
ního umístûní a odhad v˘‰e variabilních a fixních nákladÛ. Plán byl pravidelnû mûsíãnû vyhodnocován pfiedstavenstvem
spoleãnosti s tím, Ïe na základû skuteãného v˘voje byla pfiijímána pfiíslu‰ná opatfiení. Zaji‰Èovací politika âPZ je plnû
realizována pfies âeskou poji‰Èovnu a.s. 

âPZ dosáhla v roce 2003 kladného hospodáfiského v˘sledku 3,08 mil. Kã. DosaÏená skuteãnost byla ovlivnûna zejmé-
na razantním sníÏením nákladÛ, doprovázen˘m v˘razn˘m zv˘‰ením produktivity práce. Objem pfiedepsaného hrubého
pojistného dosáhl v˘‰e 190,7 mil. Kã, coÏ je o 7,0 mil. Kã ménû oproti pfiedchozímu období – index 96 %. 

Vzhledem k tomu, Ïe se v˘voj pojistn˘ch událostí podafiilo stabilizovat, do‰lo v roce 2003 k poklesu ãerpání nákladÛ
na pojistná plnûní, pfiedev‰ím ve druhém pololetí. 

Náklady na pojistná plnûní vãetnû zmûny rezervy na pojistná plnûní ãinily 130,9 mil. Kã, coÏ je o 0,7 mil. Kã ménû
oproti roku 2002 – index 99,4 %. Pofiizovací náklady byly ãerpány ve v˘‰i 9,3 mil. Kã. âerpání bylo niÏ‰í oproti roku
2002 o 12,1 mil. Kã, tj. index 43,7 %. Správní reÏii v roce 2003 poji‰Èovna ãerpala ve v˘‰i 36,7 mil. Kã, tj. index 73,8 %.
Technické rezervy vzrostly v roce 2003 na hodnotu 136,6 mil. Kã, tj. nav˘‰ení rezerv oproti roku 2002 o 11,0 mil. Kã –
index 109 %. Pohledávky v roce 2003 dosáhly hodnoty 47,6 mil. Kã a jsou tvofieny zejména pohledávkami za pojistní-
ky ve v˘‰i 44,0 mil. Kã. Opravné poloÏky k pohledávkám byly tvofieny ve v˘‰i 15 mil. Kã, coÏ je zv˘‰ení oproti roku
2002 o 0,7 mil. Kã. Závazky ke konci roku 2003 ãinily 22,6 mil. Kã. Jedná se zejména o krátkodobé závazky z pfiímého
poji‰tûní a zaji‰tûní ve v˘‰i 19,8 mil. Kã. 

Pfiemysl Gistr
pfiedseda pfiedstavenstva
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Ve své ãinnosti dozorãí rada postupovala v souladu s platn˘mi stanovami spoleãnosti, jakoÏ i pfiíslu‰n˘mi zákony. V prÛ-
bûhu roku 2003 se se‰la celkem 7krát. V˘kon své funkce provádûla pfieváÏnû na tûchto sv˘ch zasedáních, kde jí pfied-
stavenstvo pfiedkládalo potfiebnou dokumentaci a informovalo ji o dûní ve v‰ech oblastech ãinnosti spoleãnosti. Hlavní
náplní dozorãí rady byla pfiedev‰ím kontrola hospodafiení spoleãnosti, správnosti úãetnictví a plnûní obchodního a finanã-
ního plánu. Mimofiádnou pozornost zamûfiila na sledování v˘sledkÛ realizace projektu „Transformace spoleãnosti 
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.”

V roce 2003 do‰lo v dozorãí radû i v pfiedstavenstvu spoleãnosti k personálním zmûnám.
Dozorãí rada podrobnû projednala hospodáfiské v˘sledky spoleãnosti za rok 2003, úãetní závûrku a seznámila se

s auditorskou zprávou spoleãnosti KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o., k 31. 12. 2003. 
Na základû tûchto poznatkÛ konstatovala, Ïe nezjistila Ïádné skuteãnosti, které by zpochybÀovaly dosaÏené v˘sled-

ky hospodafiení, a ztotoÏÀuje se s v˘rokem auditora. V této souvislosti pfiedkládá valné hromadû spoleãnosti toto
stanovisko:
– dozorãí rada na svém fiádném zasedání dne 5. 5. 2004 projednala zprávu pfiedstavenstva o v˘sledku hospodafiení spo-

leãnosti za rok 2003 a vzala na vûdomí zprávu auditora
– dozorãí rada projednala úãetní závûrku spoleãnosti za rok 2003 a doporuãuje ji valné hromadû ke schválení spoleã-

nû s návrhem pfiedstavenstva na rozdûlení hospodáfiského v˘sledku roku 2003.

V Praze dne 5. kvûtna 2004 

Ing. Pavel V˘chodsk˘
pfiedseda dozorãí rady

Zpráva dozorãí rady
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Zpráva auditora

ZZpprráávvaa  oo aauuddiittuu  pprroo  aakkcciioonnááfifiee  ssppoolleeããnnoossttii  ââeesskkáá  ppoojjii‰‰ÈÈoovvnnaa  ZZDDRRAAVVÍÍ  aa..ss..
Na základû provedeného auditu jsme dne 29. bfiezna 2004 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v˘roãní zprávy,
zprávu následujícího znûní:

„Provedli jsme audit pfiiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. k 31. prosinci 2003. Za úãetní
závûrku je odpovûdn˘ statutární orgán spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádfiit na základû auditu v˘rok o této 
úãetní závûrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské repub-
liky. Tyto smûrnice poÏadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní
závûrka neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrové ovûfiení podkladÛ prokazujících údaje a infor-
mace uvedené v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch odhadÛ
uãinûn˘ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit posky-
tuje pfiimûfien˘ podklad pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.

Podle na‰eho názoru úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ,
vlastního kapitálu a finanãní situace spoleãnosti âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. k 31. prosinci 2003 a v˘sledku hospo-
dafiení za rok 2003 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky.”

Ovûfiili jsme téÏ soulad ostatních finanãních informací uveden˘ch v této v˘roãní zprávû s auditovanou úãetní závûr-
kou. Podle na‰eho názoru jsou tyto informace ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s námi ovûfienou úãetní
závûrkou.

V Praze dne 30. ãervna 2004

KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Ing. Romana Bene‰ová
Osvûdãení ãíslo 71 Osvûdãení ãíslo 1834

KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
PobfieÏní 648/1a Tel.: +420 222 123 111

186 00 Praha 8 Fax: +420 222 123 100

âeská republika www.kpmg.cz

Obchodní rejstfiík Îivnostenská banka
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. a company incorporated veden˘ Mûstsk˘m Praha1
under the Czech Commercial Code, is a member firm of KPMG IâO 49619187 soudem v Praze ã.ú./account no.
International, a Swiss cooperative DIâ 008-49619187 oddíl C vloÏka 24185. 466016004/0400



k 31. 12. v tisících Kã

2003 2003 2003 2002 2001

I. AKTIVA Hrubá v˘‰e Úprava âistá v˘‰e âistá v˘‰e âistá v˘‰e

A. Pohledávky za upsan˘ základní kapitál – – – – –

B. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek, z toho: 19 183 18 955 228 347 713

a) zfiizovací v˘daje 2 741 2 741 – – –

b) goodwill – – – – –

C. Finanãní umístûní (investice) 216 175 – 216 175 207 743 209 519

I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: – – – – –

a) zfiizovací v˘daje – – – – –

II. Finanãní umístûní v podnikatelsk˘ch seskupeních – – – – –

1. Podíly v ovládan˘ch osobách – – – – –

2. Dluhopisy vydané ovládan˘mi osobami a pÛjãky tûmto osobám – – – – –

3. Podíly s podstatn˘m vlivem – – – – –

4. Dluhopisy vydané osobami, ve kter˘ch má 

úãetní jednotka podstatn˘ vliv, 

a pÛjãky tûmto osobám – – – – –

III. Jiná finanãní umístûní 216 175 – 216 175 207 743 209 519

1. Akcie a ostatní cenné papíry 

s promûnliv˘m v˘nosem, ostatní podíly 13 612 – 13 612 8 496 45 569

2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m v˘nosem 132 109 – 132 109 86 481 95 434

3. Finanãní umístûní v investiãních sdruÏeních – – – – –

4. Ostatní pÛjãky – – – – –

5. Depozita u finanãních institucí 70 483 – 70 483 112 914 68 516

6. Ostatní finanãní umístûní -29 – -29 -148 –

IV. Depozita pfii aktivním zaji‰tûní – – – – –

D. Finanãní umístûní Ïivotního poji‰tûní, 

je-li nositelem investiãního rizika pojistník – – – – –

E. DluÏníci 47 627 14 975 32 652 31 623 29 899

I. Pohledávky z operací pfiímého poji‰tûní 45 087 14 975 30 112 26 797 26 325

1. Pohledávky za pojistníky: 44 017 14 641 29 376 26 353 25 191

a) pohledávky za ovládan˘mi osobami – – – – –

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má 

úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – – –

2. Pohledávky za makléfii: 1 070 334 736 444 1 134

a) pohledávky za ovládan˘mi osobami – – – – –

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má 

úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – – –

II. Pohledávky z operací zaji‰tûní: 278 – 278 955 1 602

a) pohledávky za ovládan˘mi osobami – – – – –

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má 

úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – – –

III. Ostatní pohledávky: 2 262 – 2 262 3 871 1 972

a) pohledávky za ovládan˘mi osobami – – – – –

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má 

úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – – –
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Rozvaha
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k 31. 12. v tisících Kã

2003 2003 2003 2002 2001

I. AKTIVA (pokraãování) Hrubá v˘‰e Úprava âistá v˘‰e âistá v˘‰e âistá v˘‰e

F. Ostatní aktiva 21 267 9 948 11 319 11 507 1 415

I. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek jin˘ neÏ pozemky 

a stavby (nemovitosti) a zásoby 12 469 9 948 2 521 3 669 4 403

II. Hotovost na úãtech u finanãních institucí 

a hotovost v pokladnû 8 798 – 8 798 7 838 -2 988

III. Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly 

(s uvedením jejich jmenovité hodnoty nebo, nemají-li 

tuto hodnotu, s uvedením jejich úãetní hodnoty) – – – – –

IV. Jiná aktiva – – – – –

G. Pfiechodné úãty aktiv 5 692 – 5 692 6 932 13 823

I. Nabûhlé úroky a nájemné 53 – 53 – 526

II. OdloÏené pofiizovací náklady 

na pojistné smlouvy, v tom oddûlenû: 5 435 – 5 435 6 573 8 681

a) v Ïivotním poji‰tûní – – – – –

b) v neÏivotním poji‰tûní 5 435 – 5 435 6 573 8 681

III. Ostatní pfiechodné úãty aktiv: 204 – 204 359 4 616

a) dohadné poloÏky aktivní – – – – –

AKTIVA CELKEM 309 944 43 878 266 066 258 152 255 369

II. PASIVA 2003 2002 2001

A. Vlastní kapitál 104 820 102 071 116 816

I. Základní kapitál, z toho: 100 000 100 000 100 000

a) zmûny základního kapitálu – – –

II. Emisní áÏio – – –

III. Rezervní fond na nové ocenûní – – –

IV. Ostatní kapitálové fondy 1 281 11 484 29 900

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 458 3 766 12 818

VI. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch úãetních období nebo neuhrazená ztráta minul˘ch úãetních období – 2 591 18 115

VII. Zisk nebo ztráta bûÏného úãetního období 3 081 -15 770 -44 017

B. Podfiízená pasiva – – –

C. Technické rezervy 136 583 125 548 111 575

1. Rezerva na nezaslouÏené pojistné – – –

a) hrubá v˘‰e – – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 31 975 34 508 36 138

2. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní – – –

a) hrubá v˘‰e – – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – – –



k 31. 12. v tisících Kã

II. PASIVA (pokraãování) 2003 2002 2001

3. Rezerva na pojistná plnûní – – –

a) hrubá v˘‰e – – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 14 553 21 482 23 052

4. Rezerva na prémie a slevy – – –

a) hrubá v˘‰e – – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – – –

5. Vyrovnávací rezerva 8 057 4 286 1 789

6. Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní – – –

a) hrubá v˘‰e – – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 81 998 65 272 50 596

7. Jiné technické rezervy – – –

a) hrubá v˘‰e – – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – – –

D. Technická rezerva na Ïivotní poji‰tûní, je-li nositelem investiãního rizika pojistník – – –

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty – – 1 645

1. Rezerva na dÛchody a podobné závazky – – –

2. Rezerva na danû – – –

3. Ostatní rezervy – – 1 645

F. Depozita pfii pasivním zaji‰tûní – – –

G. Vûfiitelé 22 572 27 036 25 080

I. Závazky z operací pfiímého poji‰tûní, z toho: 8 309 8 147 7 123

a) závazky vÛãi ovládan˘m osobám – – –

b) závazky vÛãi osobám, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – –

II. Závazky z operací zaji‰tûní, z toho: 11 518 14 348 12 825

a) závazky vÛãi ovládan˘m osobám – – –

b) závazky vÛãi osobám, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – –

III. V˘pÛjãky zaruãené dluhopisem, z toho: – – –

a) závazky vÛãi ovládan˘m osobám, z toho – – –

aa) smûnitelné (konvertibilní) v˘pÛjãky – – –

b) závazky vÛãi osobám, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv, z toho – – –

ba) smûnitelné (konvertibilní) v˘pÛjãky – – –

IV. Závazky vÛãi finanãním institucím, z toho: – – –

a) závazky vÛãi ovládan˘m osobám – – –

b) závazky vÛãi osobám, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – –

V. Ostatní závazky, z toho: 2 745 4 541 5 132

a) daÀové závazky a závazky ze sociálního zabezpeãení 1 135 1 936 1 209

b) závazky vÛãi ovládan˘m osobám – – –

c) závazky vÛãi osobám, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – –

VI. Garanãní fond Kanceláfie – – –

H. Pfiechodné úãty pasiv 2 091 3 497 253

I. V˘daje pfií‰tích období a v˘nosy pfií‰tích období 107 3 332 -7

II. Ostatní pfiechodné úãty pasiv, z toho: 1 984 165 260

a) dohadné poloÏky pasivní 1 984 165 260

PASIVA  CELKEM 266 066 258 152 255 369
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k 31. 12. v tisících Kã

2003 2003 2003 2002 2001

Základna Mezisouãet V˘sledek V˘sledek V˘sledek

I. TECHNICK¯ ÚâET K NEÎIVOTNÍMU POJI·ËùNÍ

1. ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné od zaji‰tûní: – – – – –

a) pfiedepsané hrubé pojistné 190 708 – – – –

b) pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm (-) 55 776 134 932 – – –

c) zmûna stavu hrubé v˘‰e rezervy 

na nezaslouÏené pojistné (+/-) -3 416 – – – –

d) zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné, 

podíl zaji‰ÈovatelÛ (+/-) -883 -2 533 137 465 142 832 134 851

2. Pfievedené v˘nosy z finanãního umístûní (investic) 

z Netechnického úãtu (poloÏka III. 6.) – – 8 107 8 508 1 360

3. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné od zaji‰tûní – – 13 597 15 497 13 816

4. Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné od zaji‰tûní: – – – – –

a) náklady na pojistná plnûní: – – – – –

aa) hrubá v˘‰e 140 459 – – – –

bb) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 40 241 100 218 – – –

b) zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní: – – – – –

aa) hrubá v˘‰e -9 545 – – – –

bb) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) -2 616 -6 929 93 289 93 448 101 079

5. Zmûny stavu ostatních technick˘ch rezerv, 

oãi‰tûné od zaji‰tûní (+/-) – – 16 726 14 676 15 469

6. Prémie a slevy, oãi‰tûné od zaji‰tûní – – – – –

7. âistá v˘‰e provozních nákladÛ: – – – – –

a) pofiizovací náklady na pojistné smlouvy – 8 224 – – –

b) zmûna stavu ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ (+/-) – 1 138 – – –

c) správní reÏie – 36 701 – – –

d) provize od zaji‰ÈovatelÛ a podíly na ziscích (-) – 16 686 29 377 58 963 54 446

8. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné od zaji‰tûní – – 15 751 16 148 18 323

9. Zmûna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) – – 3 771 2 497 1 497

10. Mezisouãet, zÛstatek (v˘sledek) Technického úãtu 

k neÏivotnímu poji‰tûní (poloÏka III. 1.) – – 255 -18 895 -40 787

V˘kaz zisku a ztráty
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k 31. 12. v tisících Kã

2003 2003 2003 2002 2001

Základna Mezisouãet V˘sledek V˘sledek V˘sledek

III. NETECHNICK¯ ÚâET

1. V˘sledek Technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní (poloÏka I. 10.) – – 255 -18 895 -40 787

2. V˘sledek Technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní (poloÏka II. 13.) – – – – –

3. V˘nosy z finanãního umístûní (investic): – – – – –

a) v˘nosy z podílÛ se zvlá‰tním uvedením tûch, 

které pocházejí z ovládan˘ch osob – – – – –

b) v˘nosy z ostatního finanãního umístûní (investic) se zvlá‰tním

uvedením tûch, které pocházejí z ovládan˘ch osob, v tom: – – – – –

aa) v˘nosy z pozemkÛ a staveb (nemovitostí) – – – –

bb) v˘nosy z ostatních investic 12 045 12 045 – – –

c) zmûny hodnoty finanãního umístûní (investic) – – – – –

d) v˘nosy z realizace finanãního umístûní (investic) – 71 654 83 699 267 306 210 353

4. Pfievedené v˘nosy finanãního umístûní (investic) 

z Technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní (poloÏka II. 12.) – – – – –

5. Náklady na finanãní umístûní (investice): – – – – –

a) náklady na správu finanãního umístûní (investic) vãetnû úrokÛ – 1 505 – – –

b) zmûny hodnoty finanãního umístûní (investic) – – – – –

c) náklady spojené s realizací finanãního umístûní (investic) – 69 509 71 014 253 765 206 544

6. Pfievod v˘nosÛ z finanãního umístûní (investic) 

na Technick˘ úãet k neÏivotnímu poji‰tûní (poloÏka I. 2.) – – 8 107 8 508 1 360

7. Ostatní v˘nosy – – 732 7 303 2 282

8. Ostatní náklady – – 2 999 14 909 6 663

9. DaÀ z pfiíjmÛ z bûÏné ãinnosti – – – – –

10. Zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti po zdanûní – – 2 566 -21 468 -42 719

11. Mimofiádné náklady – – 2 010 3 842 1 854

12. Mimofiádné v˘nosy – – 2 541 9 559 576

13. Mimofiádn˘ zisk nebo ztráta – – 531 5 717 -1 278

14. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti – – – – –

15. Ostatní danû neuvedené v pfiedcházejících poloÏkách – – 16 19 20

16. Zisk nebo ztráta za úãetní období – – 3 081 -15 770 -44 017
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k 31. 12. v tisících Kã

2003 2002 2001
1. Základní kapitál

– poãáteãní zÛstatek 100 000 100 000 100 000
– zv˘‰ení – – –
– sníÏení – – –
– pfiemûna konvertibilních dluhopisÛ na akcie – – –
– uplatnûní opcí a warrantÛ – – –
– koneãn˘ zÛstatek 100 000 100 000 100 000

2. Vlastní akcie – – –
3. Emisní áÏio

– poãáteãní zÛstatek – – –
– zv˘‰ení – – –
– sníÏení – – –
– koneãn˘ zÛstatek – – –

4. Rezervní fondy
– poãáteãní zÛstatek 3 210 12 333 12 333
– povinn˘ pfiídûl – – –
– jiné zv˘‰ení – – –
– sníÏení -3 179 -9 123 –
– koneãn˘ zÛstatek 31 3 210 12 333

5. Ostatní fondy ze zisku
– poãáteãní zÛstatek 556 485 366
– zv˘‰ení – 530 517
– sníÏení -129 -459 -398
– koneãn˘ zÛstatek 427 556 485

6. Kapitálové fondy – 10 000 29 900
7. OceÀovací rozdíly nezahrnuté do hospodáfiského v˘sledku

– poãáteãní zÛstatek 1 484 – –
– zv˘‰ení – 1 484 –
– sníÏení -203 – –
– koneãn˘ zÛstatek 1 281 1 484 –

8. Nerozdûlen˘ zisk
– poãáteãní zÛstatek 2 591 18 115 26 811
– zv˘‰ení – – –
– sníÏení -2 591 -15 524 -8 696
– koneãn˘ zÛstatek – 2 591 18 115

9. Neuhrazená ztráta
– poãáteãní zÛstatek – – –
– zv˘‰ení – – –
– sníÏení – – –
– koneãn˘ zÛstatek – – –

10. Zisk / ztráta za úãetní období po zdanûní 3 081  -15 770 -44 017
11. Dividendy – – –

Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu
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k 31. 12. v tisících Kã

I.  OBECN¯ OBSAH
II..  11..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  aa hhllaavvnníí  aakkttiivviittyy
Poji‰Èovna âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. byla zapsána do obchodního rejstfiíku 17. ãervna 1993 (IâO: 49 24 07 49).

Poji‰Èovna je plnû vlastnûna spoleãností âeská poji‰Èovna a.s., âeská republika.
Dne 27. kvûtna 1993 obdrÏela licenci k podnikání v poji‰Èovnictví pro území âeské republiky podle § 8 odst. 1 zákona âeské národní

rady ã. 185/1991 Sb., o poji‰Èovnictví. Dne 12. prosince 2001 poÏádala v souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb. o povolení k provozování po-
ji‰Èovací ãinnosti. To jí bylo udûleno rozhodnutím ministerstva financí ã.j. 322/20696/2002 ze dne 13. bfiezna 2002.
Spoleãnost provozuje následující poji‰tûní:
NeÏivotní poji‰tûní – poji‰tûní úrazu a nemoci
Sídlo spoleãnosti:
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
KodaÀská 46
100 10  Praha 10
âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady k 31. prosinci 2003:
âlenové pfiedstavenstva
Pfiedseda: Ing. Pfiemysl Gistr, Zlín
âlen: Mgr. Ivana Majerechová, Praha 5
âlenové dozorãí rady
Pfiedseda: Ing. Pavel V˘chodsk˘, PlzeÀ
âlenové: JUDr. Ladislav Metelka, Praha 9

Ing. Jaroslav Mare‰, Beroun
Zmûny v orgánech spoleãnosti
V roce 2003 do‰lo v orgánech spoleãnosti k následujícím zmûnám:
18. ãervna 2003 zánik funkce: Mgr. Vladimír Dvofiák – ãlen pfiedstavenstva
23. dubna 2003 vznik funkce: Mgr. Ivana Majerechová – ãlen pfiedstavenstva
5. února 2003 zánik funkce: Ing. Václav Lorenz – ãlen dozorãí rady
10. bfiezna 2003 vznik funkce: JUDr. Ladislav Metelka – ãlen dozorãí rady
1. února 2003 vznik funkce: Ing. Jaroslav Mare‰ – ãlen dozorãí rady

Provedené zmûny byly zapsány do obchodního rejstfiíku ve dnech 19. ãervence 2003 a 2. prosince 2003.
Jménem spoleãnosti je oprávnûn jednat a podepisovat samostatnû pfiedseda pfiedstavenstva nebo dva ãlenové pfiedstavenstva spoleãnû.

Podepisování za spoleãnost se dûje tak, Ïe k vyti‰tûné nebo napsané firmû spoleãnosti pfiipojí svÛj podpis pfiedseda pfiedstavenstva
nebo spoleãnû dva ãlenové pfiedstavenstva.

I. 2.  Právní pomûry
Ke dni sestavení úãetní závûrky jsou ve‰keré právní pomûry spoleãnosti v souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví, v plat-
ném znûní. 

I. 3. V˘chodiska pro pfiípravu úãetní závûrky
Pfii vedení úãetnictví a sestavování úãetní závûrky spoleãnost postupovala v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, v platném
znûní, vyhlá‰kou ã. 502/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, pro úãetní jednotky, které jsou poji‰Èovnami (dále jen „vyhlá‰ka”), opatfiením ministerstva financí ã. 430/1992, kter˘m se stanoví úãtová
osnova a postupy úãtování pro poji‰Èovny, v platném znûní a opatfiením ministerstva financí ã. 380/1992, kter˘m se stanoví uspofiádání 
a obsahové vymezení poloÏek úãetní závûrky poji‰Èoven, v platném znûní. Dvû poslední zmínûná opatfiení spoleãnost pouÏila pouze 
v rozsahu, v jakém není pfiedmût jejich úpravy obsaÏen ve vyhlá‰ce.

Úãetnictví spoleãnosti je vedeno tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz pfiedmûtu úãetnic-
tví a finanãní situace úãetní jednotky.

Pfiíloha úãetní závûrky 
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I. 4. DÛleÏité úãetní metody
(a) Pfiedepsané pojistné
Pfiedepsané hrubé pojistné zahrnuje ve‰keré ãástky splatné podle pojistn˘ch smluv bûhem úãetního období nezávisle na skuteãnosti, zda
se tyto ãástky vztahují zcela, nebo zãásti k pozdûj‰ím úãetním obdobím.
(b) Náklady na pojistná plnûní
Náklady na pojistná plnûní se úãtují ve v˘‰i ãástek pfiiznan˘ch k v˘platû pojistn˘ch plnûní z titulu zlikvidovan˘ch pojistn˘ch událostí a dále
zahrnují externí a interní náklady poji‰Èovny spojené s likvidací pojistn˘ch událostí. Náklady na pojistná plnûní se sniÏují o pfiijaté regresy
a jiné obdobné nároky poji‰Èovny.

O nákladech na pojistná plnûní se úãtuje v okamÏiku ukonãení likvidace pojistné události a stanovení v˘‰e plnûní.
(c) Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy
Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují v‰echny pfiímé a nepfiímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistn˘ch smluv.
(d) âasové rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
âasovû rozli‰ené pofiizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují ãást nákladÛ vznikl˘ch pfii uzavírání pojistn˘ch smluv v prÛbûhu bûÏ-
ného úãetního období, která se vztahuje k v˘nosÛm následujících úãetních období. 
NeÏivotní poji‰tûní
âástka ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy v neÏivotním poji‰tûní vychází z celkové v˘‰e nákladÛ na pofiízení
pojistn˘ch smluv vznikl˘ch v bûÏném úãetním období a je vypoãtena na základû pomûru hrubé v˘‰e rezervy na nezaslouÏené pojistné
k datu úãetní závûrky k pfiedepsanému hrubému pojistnému za úãetní období. âástky ãasového rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na 
pojistné smlouvy jsou stanoveny pro jednotlivá odvûtví neÏivotních poji‰tûní.
NeÏivotní poji‰tûní, ke kterému se stanovuje rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní
V˘‰e ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy se vypoãítá s pouÏitím pojistnû matematick˘ch metod sluãiteln˘ch s me-
todami v˘poãtu rezervy pojistného neÏivotních poji‰tûní.
(e) Rezerva na nezaslouÏené pojistné
Rezerva na nezaslouÏené pojistné je tvofiena ve v˘‰i ãástek pfiedepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím úãetním obdobím,
a její v˘‰e je stanovena jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch pojistn˘ch smluv za pouÏití metody „pro rata temporis”.
(f) Rezerva na pojistná plnûní
Rezervy na pojistná plnûní u neÏivotních poji‰tûní jsou tvofieny ve v˘‰i pfiedpokládan˘ch nákladÛ na pojistné události:
a) hlá‰ené do konce bûÏného úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidované (RBNS),
b) do konce bûÏného úãetního období vzniklé, ale nenahlá‰ené (IBNR).

V˘‰e rezervy na pojistná plnûní vypl˘vající z pojistn˘ch událostí hlá‰en˘ch do konce úãetního období je stanovena jako souhrn rezerv
vypoãítan˘ch pro jednotlivé pojistné události.

U pojistn˘ch událostí, které do konce úãetního období vznikly, ale nebyly hlá‰eny, se rezerva stanovuje matematicko-statistick˘mi 
metodami.

Rezerva na pojistná plnûní zahrnuje rovnûÏ hodnotu ve‰ker˘ch odhadnut˘ch externích a interních nákladÛ spojen˘ch s likvidací pojistn˘ch
událostí.

PfiestoÏe pfiedstavenstvo spoleãnosti povaÏuje v˘‰i rezerv na pojistná plnûní za vûrnû zobrazenou na základû informací, které jsou
k datu sestavení úãetní závûrky k dispozici, koneãná v˘‰e závazkÛ se mÛÏe li‰it v dÛsledku následn˘ch informací a událostí a mÛÏe mít za
následek v˘znamné zmûny koneãn˘ch hodnot. Zmûny ve v˘‰i rezerv se zohledÀují v úãetní závûrce toho období, ve kterém jsou prove-
deny. PouÏité postupy a odhady jsou pravidelnû provûfiovány.
(g) Rezerva na prémie a slevy
Ze v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nevypl˘vají Ïádné prémie a slevy. Pfii sjednávání nov˘ch poji‰tûní se slevy poskytují formou sníÏení
pfiedepsaného pojistného.
(h) Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva je tvofiena k jednotliv˘m odvûtvím neÏivotních poji‰tûní a je urãena na vyrovnávání zv˘‰en˘ch nákladÛ na pojistná 
plnûní, které vznikly z titulu v˘kyvÛ ve ‰kodném pomûru zpÛsoben˘ch skuteãnostmi nezávisl˘mi na vÛli poji‰Èovny. Tvorba a ãerpání této
rezervy je v souladu s platnou vyhlá‰kou ã. 75/2000 Sb.

Vyhlá‰ka ã. 75/2000 Sb. stanoví metodu a kritéria pro zji‰tûní v˘‰e vyrovnávací rezervy, ãástek její tvorby a ãerpání a dále maximální
hranici rezervy pro vybraná odvûtví neÏivotního poji‰tûní (poji‰tûní ‰kod na majetku zpÛsoben˘ch vichfiicí, jin˘mi pfiírodními Ïivly, jadernou
energií, sesuvem nebo poklesem pÛdy, krupobitím nebo mrazem a poji‰tûní úvûru).

Pro ostatní pojistná odvûtví pouÏívá spoleãnost v souladu s odstavcem 4 pfiíloh 1 a 2 v˘‰e uvedené vyhlá‰ky a dále na základû stano-
viska ministerstva financí jako Úfiadu státního dozoru v poji‰Èovnictví ze dne 29. srpna 2000 sazby stanovené pro to pojistné odvûtví,
které je danému pojistnému odvûtví nejbliÏ‰í.

V ¯ R O â N Í  Z P R ÁVA  2 0 0 3
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Od tvorby rezervy se upustí u pojistn˘ch odvûtví, jejichÏ podíl na ãistém pojistném za v‰echna odvûtví neÏivotních poji‰tûní provozova-
n˘ch poji‰Èovnou klesne ve sledovaném období pod 4 % a zároveÀ objem ãistého pojistného z tohoto pojistného odvûtví nepfiesáhne ani
v jednom roce sledovaného období ãástku 1 000 tis. Kã.

(i) Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní
Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní se vytváfií k tûm odvûtvím neÏivotních poji‰tûní, kde je v˘‰e pojistného závislá na vstupním vûku,
popfi. i na pohlaví poji‰tûného. Tato rezerva pfiedstavuje hodnoty závazkÛ poji‰Èovny vypoãtené pojistnû matematick˘mi metodami, a to
po odpoãtu hodnoty budoucího pojistného.
(j) Podíl zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
Spoleãnost vykazuje v pasivech pojistnû technické rezervy v jejich ãisté v˘‰i, tj. po zohlednûní podílu zajistitelÛ. V˘‰e tohoto podílu je
stanovena na základû ustanovení pfiíslu‰n˘ch zajistn˘ch smluv, zpÛsobÛ zúãtování se zajistiteli a dále s pfiihlédnutím k principu opatr-
nosti.

Ke konci bûÏného úãetního období spoleãnost vykazuje podíl zajistitelÛ na rezervû na nezaslouÏené pojistné, na rezervû na pojistná plnûní
a na rezervû pojistného neÏivotních poji‰tûní. Zajistitel se nepodílí na dal‰ích pojistnû technick˘ch rezervách.
(k) Finanãní umístûní 
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m v˘nosem
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m v˘nosem jsou úãtovány k okamÏiku pofiízení v pofiizovací cenû.

Pofiizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhopis a ostatní cenn˘ papír s pevn˘m v˘nosem pofiízen, vãetnû nakoupeného 
alikvotního úrokového v˘nosu a pfiím˘ch nákladÛ s jeho pofiízením souvisejících. 

Spoleãnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u ve‰ker˘ch dluhopisÛ a ostatních cenn˘ch papírÛ s pevn˘m v˘nosem drÏen˘ch
k datu úãetní závûrky. Prémie ãi diskont jsou rozpou‰tûny do v˘kazu zisku a ztráty od okamÏiku pofiízení do data splatnosti rovnomûrnû.
Amortizované dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m v˘nosem jsou k rozvahovému dni pfiecenûny na reálnou hodnotu.

Reálnou hodnotou se rozumí trÏní hodnota, která je vyhlá‰ena na tuzemské ãi zahraniãní burze nebo na jiném vefiejném (organizova-
ném) trhu. Spoleãnost pouÏívá trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena k okamÏiku ne pozdûj‰ímu, neÏ je okamÏik ocenûní, a nejvíce se blíÏícímu
okamÏiku ocenûní.

Pfiecenûní dluhopisÛ a ostatních cenn˘ch papírÛ s pevn˘m v˘nosem je zaúãtováno v˘sledkovû.
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem jsou úãtovány k okamÏiku pofiízení v pofiizovací cenû. 

Pofiizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem pofiízeny, vãetnû pfiím˘ch nákladÛ
s jejich pofiízením souvisejících.

K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem pfiecenûny na reálnou hodnotu.
Reálnou hodnotou se rozumí trÏní hodnota, která je vyhlá‰ena na tuzemské ãi zahraniãní burze nebo na jiném vefiejném (organizova-

ném) trhu. Spoleãnost pouÏívá trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena k okamÏiku ne pozdûj‰ímu, neÏ je okamÏik ocenûní, a nejvíce se blíÏícímu
okamÏiku ocenûní.

Pfiecenûní akcií a ostatních cenn˘ch papírÛ s promûnliv˘m v˘nosem je promítnuto v˘sledkovû.
Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem denominovány v cizí mûnû, je jejich hodnota pfiepoãtena na ãeskou

mûnu aktuálním kurzem vyhlá‰en˘m âNB a kurzov˘ rozdíl se stává souãástí pfiecenûní reálnou hodnotou.
Depozita u finanãních institucí
Depozita u finanãních institucí jsou k okamÏiku pofiízení úãtovány v nominálních hodnotách. Ke konci úãetního období jsou tato aktiva
pfieceÀována na reálnou hodnotu. U krátkodob˘ch depozit u finanãních institucí je reálná hodnota pfiedstavována nominální hodnotou vãetnû
ãasového rozli‰ení úrokÛ.

Pokud jsou depozita denominována v cizí mûnû, je jejich hodnota pfiepoãtena na ãeskou mûnu aktuálním kurzem vyhlá‰en˘m âNB
a kurzov˘ rozdíl se stává souãástí pfiecenûní. Pfiecenûní je promítnuto v˘sledkovû.
(l) Deriváty
Ostatní deriváty
Finanãní deriváty, které nemají v‰echny parametry zaji‰Èovacích derivátÛ, jsou vykazovány v reáln˘ch hodnotách a zisky (ztráty) ze zmûny
reáln˘ch hodnot jsou promítnuty v˘sledkovû.
(m) Náklady a v˘nosy z finanãního umístûní
Náklady a v˘nosy z finanãního umístûní jsou prvotnû zaúãtovány na netechnick˘ úãet a jejich pomûrná ãást je následnû pfievedena na
technick˘ úãet neÏivotního poji‰tûní. Jako klíã k pfierozdûlení nákladÛ a v˘nosÛ z finanãního umístûní se pouÏívá pomûr mezi ãistou v˘‰í 
technick˘ch rezerv a celkovou hodnotou prostfiedkÛ finanãního umístûní k 31. prosinci 2003. 
ZpÛsob úãtování realizace finanãního umístûní
Spoleãnost pfii úãtování o realizaci finanãního umístûní pouÏívá tzv. „brutto” metodu a v souladu s ní úãtuje oddûlenû o ve‰ker˘ch v˘nosech
z realizace ve v˘‰i prodejní ceny pfiíslu‰n˘ch finanãních instrumentÛ a zvlá‰È o nákladech ve v˘‰i jejich úãetní hodnoty.
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(n) Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovací cenû.

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 40 000 Kã a dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 60 000 Kã je úãto-
ván do nákladÛ v úãetním období, ve kterém byl pofiízen. Roãní odpisová sazba úãetních odpisÛ vychází z pfiedpokládané doby pouÏívání
hmotného a nehmotného majetku.

Spoleãnost stanovila následující plán úãetních odpisÛ podle skupin majetku:

Dlouhodob˘ majetek Metoda odpisu Odpisová sazba v %
Zfiizovací v˘daje rovnomûrnû 20,00
Software rovnomûrnû 25,00
Dopravní prostfiedky rovnomûrnû 25,00
Inventáfi rovnomûrnû 16,60
Trezory rovnomûrnû 8,33
Kanceláfiské stroje a pfiístroje rovnomûrnû 25,00
V˘poãetní technika rovnomûrnû 25,00

(o) Pfiepoãty cizích mûn
Transakce provádûné bûhem roku jsou pfiepoãteny kurzem devizového trhu vyhla‰ovan˘m âNB, kter˘ je platn˘ ke dni vzniku úãetního 
pfiípadu, pfiípadnû kurzem, za jak˘ byla transakce realizována.

Aktiva a pasiva v zahraniãní mûnû jsou k rozvahovému dni pfiepoãítána dle oficiálního kurzu âNB, platného k danému dni. Pokud 
nebylo v˘‰e uvedeno jinak, úãtují se kurzové zisky a ztráty v˘sledkovû.
(p) Opravné poloÏky
Opravné poloÏky jsou vytváfieny k pohledávkám a ostatním aktivÛm s v˘jimkou finanãního umístûní. Opravné poloÏky vyjadfiují pfiechodn˘
pokles hodnoty jednotliv˘ch aktiv stanoven˘ na základû posouzení rizik provedeného vedením spoleãnosti.
Opravné poloÏky k pohledávkám
Opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky stanoví spoleãnost na základû anal˘zy jejich návratnosti. Opravné poloÏky jsou tvofieny
jednak pau‰álnû na základû vûkové struktury pohledávek a jednak zohledÀují riziko neplacení pro nûkteré individuální pfiípady. 
(q) DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀ z pfiíjmÛ za dané období se skládá ze splatné danû a ze zmûny stavu v odloÏené dani. Splatná daÀ zahrnuje daÀ vypoãtenou z daÀového
základu s pouÏitím daÀové sazby platné v bûÏném roce a ve‰keré domûrky a vratky za minulá období.

OdloÏená daÀ vychází z ve‰ker˘ch doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv s pouÏitím oãekávané sazby danû z pfiíjmÛ
platné pro následující období.

O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje pouze v pfiípadû, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal‰ím daÀovém uplatnûní v následují-
cích úãetních obdobích.
(r) Konsolidace
Tato úãetní závûrka je spoleãností sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje úãetní závûrky spoleãnosti se zahrnují do konsolidované úãetní
závûrky spoleãnosti âeská poji‰Èovna a.s., se sídlem Spálená 16, Praha 1.

I. 5. Zmûny úãetních metod a postupÛ
S úãinností od 1. ledna 2003 vstoupila v platnost Vyhlá‰ka ministerstva financí ã. 502/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení
zákona ã. 563/1993 Sb., o úãetnictví.
Úãtování o rozdílech z pfiecenûní finanãního umístûní
V souladu s ustanovením v˘‰e zmínûné vyhlá‰ky úãtovala spoleãnost zmûnu reálné hodnoty finanãního umístûní od 1. ledna 2003 v˘sled-
kovû. Zmûna reálné hodnoty z finanãního umístûní do 31. prosince 2002 je vykázána ve vlastním kapitálu. Tato zmûna bude zúãtována do 
v˘sledku hospodafiení spoleãnosti v okamÏiku prodeje.

Tato zmûna metody mûla dopad do v˘sledku hospodafiení spoleãnosti pfied zdanûním -251 tis. Kã.
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II. ZVLÁ·TNÍ OBSAH
II. 1. NeÏivotní poji‰tûní
Pfiehled o neÏivotním poji‰tûní v letech 2003, 2002 a 2001 je ãlenûn podle následujících skupin poji‰tûní:

Pfiímé poji‰tûní Pojistná Pfiedepsané ZaslouÏené Náklady na Provozní V˘sledek ze
odvûtví pojistné pojistné pojistná v˘daje zaji‰tûní

tis. Kã v hrubé v˘‰i v hrubé v˘‰i plnûní v hrubé v˘‰i
úrazové a zdravotní 1, 2, 18
2003 190 708 194 124 140 459 46 063 4 612
2002 197 749 200 055 131 599 76 064 4 108
2001 190 430 188 124 127 853 68 640 9 018

II. 2. Celková v˘‰e hrubého pfiedepsaného pojistného podle zemí, kde bylo uzavfieno
V‰echny smlouvy byly uzavfieny na území âeské republiky.

II. 3. Pfiehled provizí
Celková v˘‰e provizí v rámci pfiímého poji‰tûní dosáhla ãástky 10 105 tis. Kã (2002: 14 305 tis. Kã, 2001: 17 811 tis. Kã) a ãlení se násle-
dovnû:

NeÏivotní poji‰tûní – druh provize
tis. Kã 2003 2002 2001
Získatelské 4 530 9 335 14 272
Následné 5 575 4 970 3 539
Celkem 10 105 14 305 17 811

III. OSTATNÍ ÚDAJE
III. 1. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek spoleãnosti tvofiily k 31. prosinci 2003 vedle zfiizovacích v˘dajÛ následující poloÏky:

tis. Kã Software Zfiizovací v˘daje Celkem
Pofiizovací cena k 31. 12. 2001 16 175 2 741 18 916
ZÛstatková cena k 31. 12. 2001 713 – 713 
Pofiizovací cena k 31. 12. 2002 16 442 2 741 19 183
ZÛstatková cena k 31. 12. 2002 347 – 347 
Pofiizovací cena k 31. 12. 2003 16 442 2 741 19 183
ZÛstatková cena k 31. 12. 2003 228 – 228 

III. 2. Finanãní umístûní (investice)
(a) Reálná hodnota finanãního umístûní (investic)

Druh finanãního umístûní (investic) Reálná hodnota Pofiizovací cena
tis. Kã 2003 2002 2001 2003 2002 2001
Finanãní umístûní v podnicích tfietích osob – – – – 2 500 2 500
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem 13 612 8 496 48 662 13 089 6 711 50 313
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m v˘nosem 132 109 86 481 91 441 129 186 66 994 87 136
Depozita u finanãních institucí 70 483 112 914 68 516 70 483 112 914 68 516
Celkem 216 204 207 891 208 619 212 758 189 119 208 465

(b) Deriváty

Pevné termínové kontrakty Nominální hodnota Reálná hodnota
tis. Kã 2003 2002 2001 2003 2002 2001
Ostatní 6 222 6 067 10 515 -29 -148 6
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III. 3. Pohledávky a závazky
(a) Opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky
K 31. prosinci 2003 byly stanoveny opravné poloÏky ve v˘‰i 14 641 tis. Kã (2002: 13 447 tis. Kã, 2001: 15 284 tis. Kã).
(b) Opravné poloÏky k pohledávkám za zprostfiedkovateli
K 31. prosinci 2003 byly stanoveny opravné poloÏky k pohledávkám za zprostfiedkovateli ve v˘‰i 334 tis. Kã (2002: 890 tis. Kã, 2001: 0 tis. Kã).
(c) Ostatní pohledávky

tis. Kã 2003 2002 2001
Pohledávky za podniky ve skupinû – 3 422 1 428
Ostatní pohledávky 2 261 449 616
Ostatní pohledávky celkem 2 261 3 871 2 044

(d) Závazky a pohledávky z pasivního zaji‰tûní
Spoleãnost vykazuje pasivní saldo závazkÛ a pohledávek vÛãi zajistitelÛm ve v˘‰i 11 240 tis. Kã (2002: 13 393 tis. Kã, 2001: 11 223 tis. Kã).
Z v˘‰e uvedeného salda ze zaji‰tûní k 31. prosinci 2003 pfiedstavují závazky vÛãi âeské poji‰Èovnû a.s. hodnotu 11 518 tis. Kã (2002: 
14 328 tis. Kã, 2001: 12 805 tis. Kã). âeská poji‰Èovna a.s. je jedinou spoleãností ve skupinû, vÛãi které spoleãnost vykazuje pohledávky 
a závazky ze zaji‰tûní.

III. 4. Pohledávky a závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû

Krátkodobé pohledávky/závazky Pohledávky Závazky
tis. Kã 2003 2002 2001 2003 2002 2001
âeská poji‰Èovna a.s. 13 988 7 203 7 432 11 518 14 328 12 805
Ostatní pohledávky 472 3 422 1 428 766 543 13
Celkem 14 460 10 625 8 860 12 284 14 871 12 818

III. 5. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

tis. Kã Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pofiizovací cena k 31. 12. 2001 14 204
ZÛstatková cena k 31. 12. 2001 2 707
Pofiizovací cena k 31. 12. 2002 12 183
ZÛstatková cena k 31. 12. 2002 2 936
Pofiizovací cena k 31. 12. 2003 12 183
ZÛstatková cena k 31. 12. 2003 2 235

III. 6. Pfiechodné úãty aktiv a pasiv
ZÛstatek ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy:

tis. Kã 2003 2002 2001
NeÏivotní poji‰tûní 5 435 6 573 8 681

III. 7. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
Registrovan˘ základní kapitál se skládá ze 100 ks akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000 000 Kã. 
K 31. prosinci 2003 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 100 000 000 Kã.

V˘‰e základního kapitálu spoleãnosti je v souladu s poÏadavky zákona, s ohledem na pojistná odvûtví, ve kter˘ch spoleãnost opráv-
nûnû podniká.
(b) Ostatní kapitálové fondy

tis. Kã 2003 2002 2001
Pfiíspûvky matefiské spoleãnosti – 10 000 29 900
OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 1 281 1 484 –
Celkem 1 281 11 484 29 900
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(c) OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ

tis. Kã
ZÛstatek k 1. 1. 2002 –
Saldo nerealizovan˘ch oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní finanãního umístûní 2 687
Odúãtování salda oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní finanãního umístûní do v˘kazu zisku a ztráty pfii realizaci nebo trvalém sníÏení hodnoty 536
Zmûna v odloÏené dani -667
ZÛstatek k 1. 1. 2003 1 484
Odúãtování salda oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní finanãního umístûní do v˘kazu zisku a ztráty pfii realizaci nebo trvalém sníÏení hodnoty -371
Zmûna v odloÏené dani 168
ZÛstatek k 31. 12. 2003 1 281

Plánované rozdûlení zisku vytvofieného v bûÏném období:

tis. Kã
Zisk bûÏného období 3 081
Pfiídûl do zákonného rezervního fondu 155
Nerozdûlen˘ zisk 2 926

III. 8. Technické rezervy
(a) Pfiehled technick˘ch rezerv

2003 Hrubá v˘‰e Podíl zaji‰ÈovatelÛ âistá v˘‰e
Rezerva na nezaslouÏené pojistné 44 942 12 967 31 975
Rezerva na pojistná plnûní 20 190 5 637 14 553
Vyrovnávací rezerva 8 057 – 8 057
Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní 116 721 34 723 81 998
Celkem 189 910 53 327 136 583

2002 Hrubá v˘‰e Podíl zaji‰ÈovatelÛ âistá v˘‰e
Rezerva na nezaslouÏené pojistné 48 358 13 850 34 508
Rezerva na pojistná plnûní 29 735 8 253 21 482
Vyrovnávací rezerva 4 286 – 4 286
Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní 93 035 27 763 65 272
Celkem 175 414 49 866 125 548

2001 Hrubá v˘‰e Podíl zaji‰ÈovatelÛ âistá v˘‰e
Rezerva na nezaslouÏené pojistné 50 665 14 527 36 138
Rezerva na pojistná plnûní 31 740 8 688 23 052
Vyrovnávací rezerva 1 789 – 1 789
Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní 72 281 21 685 50 596
Celkem 156 475 44 900 111 575

(b) Rezerva na pojistná plnûní
V˘sledek likvidace pojistn˘ch událostí
Rozdíl mezi v˘‰í rezervy na pojistná plnûní vytvofiené k 1. lednu 2003, platbami (které se t˘kaly pojistn˘ch událostí zohlednûn˘ch v této 
rezervû) a stavem této rezervy k 31. prosinci 2003 pfiedstavuje v˘sledek likvidace pojistn˘ch událostí. 
Jeho ãistá v˘‰e je uvedena v následujícím pfiehledu:

Hrubá v˘‰e 2003 2002 2001
Poji‰tûní úrazu a nemoci 876 -578 576

(c) Vyrovnávací rezerva

Hrubá v˘‰e 2003 2002 2001
Poji‰tûní úrazu a nemoci 8 057 4 286 1 789
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Pro v˘poãet rezervy v ostatních odvûtvích pouÏila spoleãnost následující sazby:

Sazba pro tvorbu rezervy (Si) 0,03
Maximální hranice vyrovnávací rezervy (SMARi) 0,20
Horní mez ‰kodného pomûru (MALi) 0,65

(d) Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní

Hrubá v˘‰e Poãáteãní zÛstatek Tvorba âerpání Koneãn˘ zÛstatek
Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní 93 035 23 686 0 116 721

III. 9. Finanãní závazky nevykázané v rozvaze
Závazky z pronájmu
Spoleãnost mûla ke dni úãetní závûrky závazek platit finanãní leasing zafiízení  v pfií‰tích dvou letech; celková hodnota tohoto závazku
bude ãinit 113  tis. Kã, v roce 2002 ãinila 404 tis. Kã, v roce 2001: 1 068 tis. Kã. 

III. 10. DoplÀující údaje k v˘kazu ziskÛ a ztrát
(a) Správní reÏie

tis. Kã 2003 2002 2001
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poji‰tûní) 16 773 23 456 17 130 
Nájemné 6 738 9 249 9 751
Následné provize 5 575 4 970 6 624
Investiãní majetek 1 024 2 481 2 932
Po‰tovné 1 300 1 784 1 085
Ostatní správní náklady 5 291 12 704 6 397
Správní reÏie celkem 36 701 54 644 43 919

(b) Zamûstnanci a vedoucí pracovníci
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a vedoucích pracovníkÛ a pfiijaté odmûny (v tis. Kã) za rok 2003, 2002 a 2001:

2003 PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ Mzdové náklady Soc. a zdrav. poji‰tûní
Zamûstnanci 42 9 900 3 271
Vedoucí pracovníci 12 4 964 1 635
Celkem 54 14 864 4 906

2002 PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ Mzdové náklady Soc. a zdrav. poji‰tûní
Zamûstnanci 46 13 822 4 494
Vedoucí pracovníci 25 6 935 2 427
Celkem 71 20 757 6 921

2001 PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ Mzdové náklady Soc. a zdrav. poji‰tûní
Zamûstnanci 57 9 517 3 331
Vedoucí pracovníci 20 7 920 2 772
Celkem 77 17 437 6 103

OdmûÀování ãlenÛ správních, fiídících a dozorãích orgánÛ
V prÛbûhu úãetního období roku 2003, 2002 a 2001 obdrÏeli ãlenové správních, fiídících a dozorãích orgánÛ následující odmûny 
(v tis. Kã):

Vyplacené odmûny (penûÏní i nepenûÏní) âlenové pfiedstavenstva âlenové dozorãí rady
2003 230 193
2002 222 240
2001 210 170
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(c) Pfievody nákladÛ mezi technick˘mi úãty a netechnick˘m úãtem
Celková v˘‰e v˘nosÛ, které byly pfievedeny mezi technick˘m úãtem neÏivotního poji‰tûní a netechnick˘m úãtem na základû klíãe uvedeného
v bodû I. 4. (m), ãinila ke dni úãetní závûrky 8 107 tis. Kã (2002: 8 508 tis. Kã, 2001: 1 360 tis. Kã).
(d) V˘sledek netechnického úãtu
V˘sledkem netechnického úãtu k 31. prosinci 2003 byl zisk ve v˘‰i 2 826 tis. Kã (2002: zisk 3 125 tis. Kã, 2001: ztráta -3 230 tis. Kã).
(e) Zisk pfied zdanûním
Zisk pfied zdanûním ãinil k 31. prosinci 2003  3 097 tis. Kã (2002: -15 751 tis. Kã, 2001: -43 997 tis. Kã).

III. 11. Danû
Za rok 2003 nevznikla spoleãnosti daÀová povinnost z titulu  splatné danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob.

Spoleãnost vykazuje odloÏen˘ daÀov˘ závazek z oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní finanãního umístûní ve v˘‰i 498 tis. Kã (2002: 667 tis. Kã,
2001: 0 tis. Kã). Tato odloÏená daÀ je k datu pfiecenûní zachycena rozvahovû oproti úãtu vlastního kapitálu. V okamÏiku realizace jsou
oceÀovací rozdíly odúãtovány z úãtu vlastního kapitálu do hospodáfiského v˘sledku spoleãnosti. OdloÏená daÀ je k tomuto okamÏiku
rozvahovû zúãtována opaãn˘m úãetním zápisem, neÏ jak˘m byla vytvofiena.
OdloÏené daÀové pohledávky nevykázané v rozvaze
V souladu s úãetními postupy uveden˘mi v bodû I. 4. (q) spoleãnost neúãtovala o následující odloÏené daÀové pohledávce z titulu daÀové ztráty:

tis. Kã 2003 2002 2001
DaÀové ztráty 65 771 65 771 43 475

Uvedené daÀové ztráty lze uplatnit:

Do roku tis. Kã
2006 1 969
2007 6 165
2008 35 340
2009 22 297
Celkem 65 771

III. 12. Ovládací smlouva
Dne 22. prosince 2000 spoleãnost uzavfiela ovládací smlouvu se spoleãností âP finanãní servis a.s., která na základû této smlouvy 
a povûfiením spoleãností âeská poji‰Èovna a.s. získala právo podrobit spoleãnost jednotnému fiízení v rámci skupiny.

Spoleãnost âP finanãní servis a.s. je zavázána hradit ztráty spoleãnosti dosaÏené bûhem trvání této smlouvy, nelze-li je uhradit 
z disponibilních zdrojÛ spoleãnosti.

Platnost této smlouvy skonãila k 31. prosinci 2003.

III. 13. Následné události
Dne 26. ledna 2004 kooptovalo pfiedstavenstvo spoleãnosti za svého ãlena Ing. Jifiího Ryse, Tachovská 1156/32, Praha 5, âeská repub-
lika. Tato zmûna je‰tû nebyla zapsána do obchodního rejstfiíku.

Na základû rozhodnutí jediného akcionáfie pfii v˘konu pÛsobnosti valné hromady spoleãnosti âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. ze dne 
16. bfiezna 2004 bylo rozhodnuto o zmûnû sídla spoleãnosti âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s takto: sídlem spoleãnosti âeská poji‰Èovna 
ZDRAVÍ a.s. je Praha 10, Litevská 1174/8, PSâ 100 00. Tato skuteãnost je‰tû nebyla zapsána do obchodního rejstfiíku.

V Praze dne 29. bfiezna 2004

Ing. Pfiemysl Gistr
pfiedseda pfiedstavenstva
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Dne 22. 12. 2000 byla uzavfiena mezi spoleãností âP finanãní servis a.s. se sídlem na adrese Na Pankráci 121, Praha 4, Iâ 26116723, na
stranû jedné jakoÏto osobou fiídící a spoleãností âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s., se sídlem na adrese KodaÀská 1441/46, Praha10, 
Iâ 49240749, na stranû druhé jakoÏto osobou fiízenou ovládací smlouva. Spoleãnost âP finanãní servis a.s. byla povûfiena jedin˘m akcio-
náfiem fiízené osoby, tj. spoleãností âeská poji‰Èovna a.s. se sídlem na adrese Spálená 75/16, Praha 1, Iâ 45272956, právem podrobit 
fiízenou osobu jednotnému fiízení v rámci koncernu spoleãností, které zastfie‰uje. 

V souladu s ustanovením § 190d odst. 1 obchodního zákoníku v platném znûní a ustanovením ãásti sedmé, ãl. VIII, odst. 11 zákona 
ã. 370/2000 Sb. byla ovládací smlouva schválena rozhodnutím jediného akcionáfie s pÛsobností valné hromady, pfiijatém dne 20. 12. 2001.

Tato ovládací smlouva byla zru‰ena se souhlasem jediného akcionáfie ze dne 15. 12. 2003 ke dni 31. 12. 2003 na základû Dohody 
o zániku ovládací smlouvy uzavfiené dne 2. 12. 2003 mezi âP finanãní servis a.s. a spoleãností âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.

âestné prohlá‰ení
Prohla‰uji, Ïe údaje uvedené v této v˘roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty ãi zkresleny.

Ing. Pfiemysl Gistr
pfiedseda pfiedstavenstva
a generální fieditel

Ing. Eva Koubová
úãetní a controllingov˘ manaÏer

Osoby zodpovûdné za v˘roãní zprávu

Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami
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Pojem Vysvûtlivka
Asistenãní sluÏba pomoc poskytovaná osobám, které se ocitnou v nouzi bûhem cestování nebo pfii pobytu mimo místo

svého trvalého bydli‰tû.
Benchmark srovnávací základna.
Cross-selling metoda prodeje, kdy spolupracující spoleãnosti prodávají vzájemnû své produkty.
Likvidace pojistné události soubor ãinností spojen˘ch s vyfiizováním pojistné události, kter˘ poãíná zahájením ‰etfiení 

nutného ke zji‰tûní povinnosti poji‰Èovny plnit a rozsahu této povinnosti a konãí stanovením v˘‰e
pojistného plnûní.

NezaslouÏené pojistné ãást pfiedepsaného pojistného podle uzavfiené pojistné smlouvy, která ãasovû souvisí s následu-
jícím úãetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

OdloÏená daÀová pohledávka úãtování odloÏené pohledávky – zohlednûní hodnoty nûkter˘ch daÀov˘ch nákladÛ uznateln˘ch 
v budoucnosti.

Pojistné podmínky podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistn˘ch smluv pro jednotlivá pojistná odvûtví,
pro skupiny tûchto odvûtví nebo pro jednotlivé typy poji‰tûní uzavíran˘ch v rámci pojistného 
odvûtví, zejména v‰eobecné pojistné podmínky.

Pojistné riziko moÏnost vzniku nahodilé události, se kterou je spojena povinnost poji‰Èovny uhradit vzniklou ‰kodu
nebo vyplatit sjednanou ãástku.

Pojistník osoba, která s poji‰Èovnou uzavfiela pojistnou smlouvu.
Pojistn˘ kmen soubor uzavfien˘ch pojistn˘ch smluv.
Poji‰Èovací agent právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostfiedkovatelskou ãinnost v poji‰Èovnictví na

základû smlouvy s poji‰Èovnou.
Poji‰Èovací ãinnost uzavírání pojistn˘ch smluv podle zvlá‰tního právního pfiedpisu poji‰Èovnou, správa poji‰tûní a po-

skytování plnûní z pojistn˘ch smluv. Souãástí poji‰Èovací ãinnosti je nakládání s aktivy, jejichÏ 
zdrojem jsou technické rezervy poji‰Èovny (finanãní umístûní), uzavírání smluv poji‰Èovnou se 
zaji‰Èovnami o zaji‰tûní závazkÛ poji‰Èovny vypl˘vající z jí uzavfien˘ch pojistn˘ch smluv (pasivní
zaji‰tûní) a ãinnost smûfiující k pfiedcházení vzniku ‰kod a zmírÀování jejich následkÛ (zábranná
ãinnost).

Prostfiedky technick˘ch rezerv doãasnû volné prostfiedky z pfiijatého pojistného; tyto prostfiedky se investují.
Pfiedepsané pojistné pfiedpis pojistného, objem pojistného splatného v urãitém období, které na základû uzavfien˘ch

smluv oãekáváme od pojistníkÛ. Obsahuje i pfiedepsané pojistné, které budeme postupovat 
zaji‰ÈovatelÛm, a pfiedepsané pojistné od zaji‰ÈovatelÛ. U zákonn˘ch poji‰tûní pfiedepsané poji‰tûní
pfiedstavuje pfiijaté pojistné zaplacené pojistníky.

Rezerva na pojistná plnûní se dûlí na: – rezervu na pojistná plnûní ze ‰kod nastal˘ch, ale neodhlá‰en˘ch v bûÏném úãetním období (IBNR),
– rezervu na pojistná plnûní ze ‰kod nastal˘ch, ohlá‰en˘ch, ale nevyfiízen˘ch (zcela nebo zãásti)
v bûÏném úãetním období (RBNS).

Rezerva na nezaslouÏené pojistné pfiedstavuje ãást pfiedepsaného pojistného v bûÏném úãetním období, která se vztahuje k budou-
cím úãetním obdobím, nûkdy se pro ni pouÏívá v˘raz pfiená‰ky pojistného.

Vyrovnávací rezerva tvofií se na vyrovnání vût‰ích meziroãních v˘kyvÛ ve v˘platách pojistného plnûní.
Solventnost schopnost poji‰Èovny trvale zabezpeãit vlastními zdroji úhradu závazkÛ z poji‰Èovací ãinnosti. 
Splnitelnost závazkÛ schopnost poji‰Èovny uhradit v daném okamÏiku v‰echny závazky vzniklé z provozované poji‰Èo-

vací ãinnosti vãetnû závazkÛ splatn˘ch v následujících úãetních obdobích.
Správa poji‰tûní soubor ãinností smûfiujících k udrÏení a aktualizaci stavu pojistn˘ch smluv.
Technická rezerva odhad hodnoty závazkÛ poji‰Èovny vÛãi klientÛm.
Zaji‰tûní pasivní, odevzdané; âPZ se zaji‰Èuje u ostatních zajistitelÛ.
Zaji‰Èovací smlouva smlouva, kterou se zaji‰Èovna zavazuje poskytnout poji‰Èovnû ve sjednaném rozsahu plnûní, 

nastane-li nahodilá událost ve smlouvû blíÏe oznaãená, a poji‰Èovna se zavazuje platit zaji‰Èovnû
ve smlouvû urãenou ãást pojistného z pojistn˘ch smluv uzavfien˘ch poji‰Èovnou.

ZaslouÏené pojistné ãást pfiedepsaného pojistného podle uzavfiené pojistné smlouvy, která ãasovû souvisí s probíha-
jícím úãetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

Zprostfiedkovatelská ãinnost odborná ãinnost smûfiující k uzavírání pojistn˘ch smluv a ãinnosti s tím související.

Slovníãek poji‰Èovacích pojmÛ
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