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Každý den se něco děje
Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi.

Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.  

Každá nová skutečnost nám poskytuje rozmanité podněty a jedinečné prožitky. 

Stáváme se součástí každodenní reality, která ovlivňuje naše životní směřování, 

naše potřeby, ambice, přání a touhy.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1

ČP ZDRAVÍ

ČP ZDRAVÍ je 100% dceřiná společnost České pojišťovny

specializovaná na trh soukromého zdravotního pojištění. Svoji pozici

neustále posiluje, investuje do rozvoje obchodní služby a všech oblastí

spojených s činností pojišťovny.  
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ČP Zdraví poskytuje k pojištění nemoci a k úrazovému pojištění

také pojištění finančních ztrát.

NAŠE NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY TKVĚJÍ V SÍLE NAŠEHO ODHODLÁNÍ. S DŮVĚROU V SEBE

SAMA, VE SVÉ SCHOPNOSTI, DĚLÁME KAŽDÝ DEN MALÁ I VELKÁ ROZHODNUTÍ,

KTERÁ UDÁVAJÍ SMĚR NAŠÍ BUDOUCNOSTI.



Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., specializující se na komerční soukromé zdravotní pojištění, zahájila svoji činnost dne 1. července 1993. Byla založena

zakladatelskou smlouvou dne 22. prosince 1992 a jejími zakládajícími společnostmi byla Česká pojišťovna 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 jmění ve výši 

100 000 000 Kč podíleli 50 %.

V roce 1997 došlo k významné změně akcionářské struktury společnosti. V listopadu 1997 odkoupila Česká pojišťovna a.s. 50% podíl společnosti

Vereinte, a stala se tak 100% akcionářem České pojišťovny ZDRAVÍ a.s.

Profil společnosti
Název: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Sídlo: Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
Právní forma: akciová společnost
Datum založení: 22. 12. 1992
IČ: 49240749
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2044
Vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %)
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ČP ZDRAVÍ je členem 

České asociace pojišťoven 

a členem Svazu bank a pojišťoven.
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Základní ekonomické údaje
Základní údaje Jednotky 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Celková aktiva tis.Kč 411 185 503 877 419 992 266 066 258 152 255 369

Základní kapitál tis.Kč 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Vlastní kapitál tis.Kč 154 089 195 747 150 680 104 820 102 071 116 816

Čistý zisk tis.Kč 47 992 45 241 47 296 3 081 -15 770 -44 017

Objem předepsaného pojistného tis.Kč 190 146 187 108 270 153 190 708 197 749 190 430

Objem vyplacených plnění tis.Kč 88 450 105 423 113 982 140 459 133 604 127 853

Technické rezervy tis.Kč 223 146 186 168 215 490 136 583 125 548 111 575

Ostatní údaje Jednotky 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Počet vyřízených pojistných událostí ks 7 243 7 235 7 521 8 798 14 374 20 659

Počet uzavřených pojistných smluv ks 14 889 18 046 16 939 15 902 10 858 14 404

Podíl na trhu v předepsaném pojistném % * 23 33 43 55 55

Počet zaměstnanců počet 40 45 48 54 71 76

Počet regionů počet 0 0 0 0 0 5

Počet agentur počet 0 0 0 0 0 26

Poměrové ukazatele Jednotky 2006 2005 2004 2003 2002 2001

ROA (rentabilita celkového kapitálu) % 11,67 8,98 11,26 1,16 -6 -14,70

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) % 31,15 23,11 31,39 2,94 -15 -38

Zisk na akcii tis.Kč 479,92 452,41 472,96 31 -158 -440

Předepsané pojistné na zaměstnance tis.Kč 4 754 4 158 5 628 3 532 2 785 2 505

* Data o trhu soukromého zdravotního pojištění za rok 2006 nejsou k dispozici, pro roky 2003–2005 byla data revidována na základě údajů z výroční zprávy ČAP.
Soukromé zdravotní pojištění nebylo sledováno samostatně, ale v rámci všech odvětví neživotního pojištění.

Objem předepsaného pojistného (v tis. Kč)                                                     Objem vyplacených plnění (v tis. Kč)
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Představenstvo

Ing. Přemysl Gistr, předseda představenstva od 29. října 2002

Ing. Jaromír Kohout, člen představenstva od 16. května 2005

Mgr. Ivana Majerechová, členka představenstva od 23. dubna 2003

Dozorčí rada

Ing. Pavel Východský, předseda dozorčí rady od 13. prosince 2001

člen dozorčí rady od 3. srpna 2001

Ing. Miloš Stibor, člen dozorčí rady od 16. května 2005

JUDr. Ladislav Metelka, člen dozorčí rady od 10. března 2003

(volený zaměstnanci)

Management společnosti

Ing. Přemysl Gistr, generální ředitel

Orgány společnosti

Organizační struktura 

Ekonomické

oddělení

Oddělení

produktového

managementu

Právní 

oddělení

Úsek podpory

prodeje 

a marketingu

IT oddělení Oddělení 

likvidace

Oddělení

klientského servisu

Valná hromada

Představenstvo                                                                                                                    Dozorčí rada

Generální ředitel

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2006
Se záměrem nabídnout širší pojistnou ochranu fyzickým osobám v rámci poskytovaného skupinového pojištění dlužníků ze sjednané smlouvy o úvěru

požádala pojišťovna v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 363/199 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění příslušný úřad regulace a dohledu

o rozšíření činnosti pojišťovny o další pojistné odvětví neživotních pojištění. 

Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. prosince 2006 č. j. 2006/8742/550, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2006, bylo schváleno rozšíření

činnosti pojišťovny o další pojistné odvětví neživotních pojištění, vymezené v části B Přílohy č. 1 citovaného zákona o pojišťovnictví pod č. 16 („pojištění

různých finančních ztrát“). 

V rámci rozšířené pojišťovací činnosti může pojišťovna poskytovat k úrazovému pojištění a pojištění nemoci také pojištění finančních ztrát, vyplývajících

např. ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, nedostatečného příjmu nebo jiných finančních ztrát. 

V posledním čtvrtletí roku 2006 jsme významně rozšířili dosavadní spolupráci se společností Home Credit a. s. Pro klienty Home Credit a. s. jsme v rámci

skupinového pojištění vytvořili a nabídli dva balíčky pojištění schopnosti splácet úvěr, které se liší rozsahem pojistné ochrany. Toto pojištění nově zasahuje

mj. do odvětví „pojištění různých finančních ztrát“, jehož licencování je popsáno výše. ČP ZDRAVÍ tak získala nový, velmi silný prodejní kanál.
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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o svůj pohled na dění v České pojišťovně ZDRAVÍ a.s. (dále jen „ČPZ“) v uplynulém roce. Stručné shrnutí může znít –

rok 2006 byl velmi úspěšný ve všech oblastech naší činnosti s jednou výjimkou, a tou byl výsledek nové obchodní produkce.

Růst zisku

Již počtvrté v řadě jsme překonali hospodářský výsledek dosažený v roce předchozím. Čistý zisk roku 2006 ve výši necelých 48 mil. Kč překonal historickou

úroveň jak čistého, tak i hrubého zisku roku 2005. Díky tomuto výsledku jsme mohli akcionáři znovu vyplatit dividendu, a to v objemu 45 mil. Kč. Nárůst

zisku se pozitivně projevil i na ukazateli rentability vlastního kapitálu, který mírně přesáhl hodnotu 30 procent. 

Pokles nákladů na pojistné plnění, zčásti způsobený naší bezpečnostní politikou, je dalším úspěchem uplynulého roku.

Objem předepsaného pojistného ve výši 190 mil. Kč představuje nárůst o 1,6 % (3 mil. Kč) proti roku 2005. Hlavní zásluhu na tom má růst objemu

produkce z projektu PPI se společností HOME CREDIT a také pokles stornovosti u našich základních produktů. 

Jako jednou z mála oblastí, kde se nám nepodařilo dosáhnout plánovaných obchodních výsledků, je nová produkce u retailových produktů.

Růst produktivity práce

Růst produktivity práce doprovázený personální stabilitou ukazuje na další pozitivní aspekt vývoje ČPZ v minulém roce a dává předpoklad pro úspěšné

fungování společnosti v budoucím období.

Závěrem chci poděkovat našim klientům za to, že si vybrali ČPZ jako svoji pojišťovnu, všem svým spolupracovníkům za jejich přínos i úsilí a akcionáři 

za důvěru a podporu managementu ČPZ.

V Praze dne 12. června 2007

Ing. Přemysl Gistr

předseda představenstva 

a generální ředitel

Úvodní slovo 
předsedy 
představenstva
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Zpráva představenstva společnosti
Postavení společnosti na trhu

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále jen ČPZ) je od doby svého založení jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli soukromého zdravotního pojištění. V oblasti

soukromého individuálního zdravotního pojištění si dlouhodobě udržuje dominantní tržní podíl. Zvláště v posledních letech se aktivně angažuje rovněž na

trhu skupinového pojištění. Cílovou skupinou pro individuální pojištění ČPZ jsou retailoví klienti, skupinové pojištění pokrývá potřeby zaměstnavatelů

a společností poskytujících úvěry a splátkový prodej. Při prodeji pojištění, realizaci nových projektů i získávání zkušeností využívá ČPZ možnosti spolupráce

v rámci celé finanční skupiny  PPF a.s. 

V ČR se soukromým zdravotním pojištěním zabývá 16 pojistitelů. Celkový předpis pojistného ze soukromého zdravotního pojištění na trhu dlouhodobě

mírně roste, pro větší dynamiku růstu stále chybějí dlouho odkládané reformy související legislativy.

Naplňování záměru společnosti

Hlavním cílem ČPZ pro rok 2006 bylo opět splnění požadavku akcionáře na míru návratnosti vložených prostředků vytvořením přijatelné úrovně zisku.

Z dlouhodobého hlediska společnost usiluje o zvyšování své výkonnosti vyjádřené ukazatelem předepsaného pojistného a o zachování přiměřeného tržního

podílu, a to prostřednictvím získávání nových klientů při současné stabilizaci existujícího pojistného kmene. V roce 2006 realizovala ČPZ řadu projektů

podporujících nárůst nového obchodu a kvalitu servisu poskytovaného stávajícím klientům. Spokojenost se službami a produkty společnosti na straně

klientů i obchodníků je klíčová pro splnění daných cílů ČPZ, proto jsou veškerá provedená opatření průběžně analyzována, přizpůsobována aktuální potřebě

a jsou připravována nová řešení. V závěru roku 2006 jsme významně rozšířili jeden z prodejních kanálů v rámci finanční skupiny PPF. Aktivní spolupráce se

společnostmi uvnitř skupiny PPF s cílem přinášet na pojistný trh komplexní produkty s komfortní pojistnou ochranou je i nadále jedním ze stěžejních úkolů.

Nezbytným předpokladem pro splnění požadavků akcionáře je zároveň stálá kontrola nákladů firmy a hledání prostoru pro jejich snižování. Díky postupnému

zdokonalování informačních systémů firmy a průběžné revizi procesů, zejména v oblasti likvidace pojistných událostí a odhalování pojistných podvodů, 

se nám tento prostor podařilo nalézt, a podpořit tak další růst zisku společnosti.

Klíčovým faktorem úspěchu firmy jsou i její zaměstnanci. V roce 2006 jsme pracovali se stabilním týmem zaměstnanců. Společnost využívá motivační

programy zavedené v uplynulých letech. 

Obchodní politika

Při prodeji svých produktů ČPZ využívá především kapacit početné obchodní sítě České pojišťovny (dále jen ČP). Těžiště nové produkce i nadále spočívá

v uplatnění našich produktů jakožto připojištění k životnímu pojištění ČP. V roce 2006 bylo současně v plném rozsahu spuštěno skupinové pojištění

schopnosti splácet úvěr pro klienty Home Credit. Společnost Home Credit se tak díky objemům předepsaného pojistného stala po ČP druhým

nejvýznamnějším prodejním kanálem. ČPZ i nadále monitoruje možnosti využití svých produktů v kombinaci s jinými produkty společností v rámci skupiny

PPF a výhledově i možnosti uplatnění se na zahraničních trzích. 

V roce 2006 činil objem obchodní produkce 24,33 mil. Kč, stanovený plán tak byl splněn na 83,9 %. Obchodní výsledek ovlivňuje celá řada faktorů,

vzhledem k vazbě produktů ČPZ na životní pojištění ČP je to zejména výkon obchodu ČP v oblasti životního pojištění. ČPZ neustále prohlubuje vazbu

s obchodní sítí ČP, především prostřednictvím manažerů obchodu. Jejich práce spočívá v motivaci a metodickém vedení obchodní sítě ČP.  V roce 2006 byl

zaznamenán nárůst prodeje produktů ČPZ ve společné nabídce životního pojištění a pojištění pracovní neschopnosti (vč. pojištění denní podpory při pobytu

v nemocnici). Pro vyhodnocování obchodních výsledků a úspěšnosti jednotlivých obchodních agentur byl zaveden nový ukazatel – penetrace, tj. podíl

sjednaných pojištění ČPZ na celkovém objemu uzavřených smluv životního pojištění. Hodnota penetrace se zvýšila oproti roku 2005 z 4,29 % na 9,24 %.

Cílem ČPZ je nadále držet růst penetrace, a maximálně tak využít výhod společné nabídky.

Podpora obchodních aktivit v oblasti práce s obchodem, zahrnující zejména motivaci a školení obchodníků, aktivity v oblasti nových obchodních projektů,

produktů a využití synergie v rámci finanční skupiny ČP a PPF jsou nezbytným předpokladem pro splnění plánu společnosti v dalších letech a další rozvoj firmy.
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Investiční politika

Investiční strategie společnosti je vymezena legislativním rámcem, tzn. zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a prováděcí vyhláškou MF ČR č. 75/2000

Sb. V souladu s těmito předpisy společnost bezpečným způsobem investuje prostředky, které jí byly svěřeny klienty ve formě technických rezerv. Při této

své funkci ČPZ těží ze zázemí silné finanční skupiny PPF, což jí umožnilo i v roce 2006 participovat na růstu českého akciového trhu. Výnos z realizace

finančního umístění činil 3,7% p.a.

Finanční politika

Finanční plán na rok 2006 byl sestaven s ohledem na požadavek akcionáře na přiměřenou rentabilitu, na plán nové obchodní produkce a s ohledem na

nutnost zajištění provozních i strategických úkolů.  Klíčovými dílčími prvky plánu byly: předepsané pojistné, pojistné plnění, tvorba a čerpání technických

rezerv, výsledek zajištění, výnos z finančního umístění a odhad výše variabilních  a fixních nákladů. Plán byl pravidelně měsíčně vyhodnocován

představenstvem společnosti s tím, že na základě skutečného vývoje byla přijímána příslušná opatření. Zajišťovací politika ČPZ je plně realizována v rámci

skupiny ČP – přímo prostřednictvím ČP, resp. ČPRe.

ČPZ dosáhla v roce 2006 čistého zisku 47,99 mil. Kč. Dosažená skutečnost byla ovlivněna zejména snížením nákladů na pojistná plnění a také relativně

nízkou tvorbou ostatních technických rezerv. K dobrému výsledku přispěla i kontrola nad vývojem provozních nákladů a produktivity práce. Objem

předepsaného hrubého pojistného dosáhl výše 190,1 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,6 %. Náklady na pojistná plnění, včetně změny rezervy

na pojistná plnění, činily 74,7 mil. Kč, samotná pojistná plnění bez rezervy činila 88,5 mil. Kč, což je o 17,0 mil. Kč méně oproti roku 2005 – index 83,9 %.

Pořizovací náklady byly čerpány ve výši 12,4 mil. Kč. Čerpání bylo nižší oproti roku 2005 o 4,4 mil. Kč, tj. index 73,8 %, a to především v důsledku

rozpouštění časového rozlišení pořizovacích nákladů v roce 2005. Správní režii v roce 2006 pojišťovna čerpala ve výši 34,0 mil. Kč, tj. index 110,0 %.

Technické rezervy vzrostly v roce 2006 na hodnotu 223,1 mil. Kč, tj. navýšení rezerv oproti roku 2005 o 37,0 mil. Kč – index 120 %. Pohledávky v roce 2006

poklesly na hodnotu 35,0 mil. Kč a jsou tvořeny zejména pohledávkami za pojistníky ve výši 29,9 mil. Kč. Opravné položky k pohledávkám dosáhly výše

10,2 mil. Kč, což je pokles oproti roku 2005 o 7,7 mil. Kč. Závazky ke konci roku 2006 činily 20,1 mil. Kč. Jedná se zejména o krátkodobé závazky z přímého

pojištění a zajištění ve výši 17,2 mil. Kč.

Ing. Přemysl Gistr

předseda představenstva
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Dozorčí rada společnosti České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Společnost“) vykonávala v roce 2006 svou činnost v souladu s příslušnými ustanoveními

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a platnými stanovami Společnosti. V jejím složení nedošlo v průběhu celého roku ke změnám. 

Dozorčí rada Společnosti se v uplynulém roce sešla celkem 6x. Její kontrolní činnost byla zaměřena na sledování hospodaření a stavu majetku Společnosti,

vedení jejího účetnictví a plnění finančního plánu a zejména na plnění plánu v oblasti obchodu. Velmi pozitivně proto hodnotí svou spolupráci

s představenstvem Společnosti, které ji pravidelně informovalo nejen písemnou, ale i ústní formou o důležitých skutečnostech, ke kterým mu pak

předávala svá stanoviska, názory a podněty.

V souladu s čl. 23 odst. 1 písm. d) platných stanov Společnosti přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku za uplynulý rok ověřenou auditorem KPMG

Česká republika Audit, s.r.o., a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2006 včetně návrhu představenstva na výplatu dividendy.

Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2006 zpracovanou dle ustanovení § 66a odstavce 9

obchodního zákoníku a neshledala v ní žádné skutečnosti, které by byly důvodem k vyslovení negativního stanoviska dozorčí rady k obsahu uvedeného

dokumentu.

V návaznosti na Zprávu auditora pro akcionáře Společnosti doporučuje dozorčí rada jedinému akcionáři schválit svým rozhodnutím v rámci působnosti valné

hromady Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2006 zároveň s návrhem na rozdělení zisku za rok 2006 včetně návrhu představenstva na

výplatu dividendy.

V Praze dne 2. května 2007

Ing. Pavel Východský

předseda dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady
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Zpráva auditora

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 21. března 2007 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: 

“Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2006, výkazu zisku a ztráty a přehledu

o změnách vlastního kapitálu za rok 2006 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů.

Údaje o společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala

významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech

a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni

dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr

auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem

posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Česká pojišťovna

ZDRAVÍ a.s. k 31. prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.”

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Tel.: +420 222 123 111
Pobřežní 648/1a Fax: +420 222 123 100
186 00 Praha 8 Internet: www.kpmg.cz
Česká republika



Zpráva o vztazích

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 

k 31. prosinci 2006. Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky

stanovisko k této zprávě o vztazích. 

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů

České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje

významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem

provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto

nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Česká

pojišťovna ZDRAVÍ a.s. k 31. prosinci 2006.

Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší

odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů

České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve

výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou

účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. 

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 29. června 2007

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Ing. Romana Benešová

Osvědčení číslo 71 Partner

Osvědčení číslo 1834
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Rozvaha
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kã)

2006 2006 2006 2005

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

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

B. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek, z toho: 19 920 19 643 277 551

a) zfiizovací v˘daje 2 741 2 741 – –

C. Finanãní umístûní (investice) 372 232 – 372 232 391 152

I. Pozemky a stavby (nemovitosti) – – – –

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

III. Jiná finanãní umístûní 372 232 – 372 232 391 152

1. Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem, ostatní podíly 11 457 – 11 457 40 216

2. Dluhové cenné papíry 264 039 – 264 039 221 471

3. Finanãní umístûní v investiãních sdruÏeních – – – –

4. Ostatní pÛjãky – – – –

5. Depozita u finanãních institucí 96 631 – 96 631 129 813

6. Ostatní finanãní umístûní 105 – 105 -348

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

D. Finanãní umístûní Ïivotního poji‰tûní, 

je-li nositelem investiãního rizika pojistník – – – –

E. DluÏníci 35 004 10 195 24 809 94 596

I. Pohledávky z operací pfiímého poji‰tûní 30 193 10 195 19 998 21 870

1. Pohledávky za pojistníky, z toho: 29 907 10 052 19 855 21 563

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

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – –

2. Pohledávky za poji‰Èovacími zprostfiedkovateli, z toho: 286 143 143 307

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

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – –

II. Pohledávky z operací zaji‰tûní, z toho: 3 078 – 3 078 71 812

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

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – –

III. Ostatní pohledávky, z toho: 1 733 – 1 733 914

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

b) pohledávky za osobami, ve kter˘ch má úãetní jednotka podstatn˘ vliv – – – –

F. Ostatní aktiva 13 011 3 438 9 573 8 281

I. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek, jin˘ neÏ pozemky 

a stavby (nemovitosti), a zásoby 7 459 3 438 4 021 2 593

II. Hotovost na úãtech u finanãních institucí a hotovost v pokladnû 5 552 – 5 552 5 688

IV. Jiná aktiva – – – –

G. Pfiechodné úãty aktiv 4 294 – 4 294 9 297

I. Nabûhlé úroky a nájemné – – – –

II. OdloÏené pofiizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom oddûlenû: 3 836 – 3 836 4 116

a) v Ïivotním poji‰tûní – – – –

b) v neÏivotním poji‰tûní 3 836 – 3 836 4 116

III. Ostatní pfiechodné úãty aktiv, z toho: 458 – 458 5 181

a) dohadné poloÏky aktivní 237 – 237 1 138

AKTIVA CELKEM 444 461 33 276 411 185 503 877
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II. PASIVA 2006 2005

A. Vlastní kapitál 154 089 195 747

I. Základní kapitál 100 000 100 000

II. Emisní áÏio – –

III. Rezervní fond na nové ocenûní – –

IV. Ostatní kapitálové fondy – -3

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 5 752 3 269

VI. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch úãetních období nebo neuhrazená ztráta minul˘ch úãetních období 345 47 240

VII. Zisk nebo ztráta bûÏného úãetního období 47 992 45 241

B. Podfiízená pasiva

C. Technické rezervy 223 146 186 168

1. Rezerva na nezaslouÏené pojistné – –

a) hrubá v˘‰e 34 895 37 448

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 8 303 11 579

2. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní – –

a) hrubá v˘‰e – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – –

3. Rezerva na pojistná plnûní – –

a) hrubá v˘‰e 49 939 63 718

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 11 346 14 741

4. Rezerva na prémie a slevy – –

a) hrubá v˘‰e – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – –

5. Vyrovnávací rezerva – 11 289

6. Rezerva na splnûní závazkÛ z pouÏité technické úrokové míry – –

a) hrubá v˘‰e – –

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – –

7. Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní – –

a) hrubá v˘‰e 157 961 148 627

b) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) – 48 594

8. 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. Ostatní rezervy 11 453 8 608

1. Rezerva na dÛchody a podobné závazky – –

2. Rezerva na danû 11 453 8 608

3. Ostatní rezervy – –

F. Depozita pfii pasivním zaji‰tûní – –

G. Vûfiitelé 20 069 108 311

I. Závazky z operací pfiímého poji‰tûní 4 858 7 015

II. Závazky z operací zaji‰tûní 12 340 97 467

III. V˘pÛjãky zaruãené dluhopisem – –

IV. Závazky vÛãi finanãním institucím – –

V. Ostatní závazky, z toho: 2 871 3 829

a) daÀové závazky a závazky ze sociálního zabezpeãení 987 833

VI. Garanãní fond Kanceláfie – –

H. Pfiechodné úãty pasiv 2 428 5 043

I. V˘daje pfií‰tích období a v˘nosy pfií‰tích období – –

II. Ostatní pfiechodné úãty pasiv, z toho: 2 428 5 043

a) dohadné poloÏky pasivní 2 428 2 439

PASIVA CELKEM 411 185 503 877
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kã)

2006 2006 2006 2005

Základna Mezisouãet V˘sledek V˘sledek

I.  TECHNICK¯ ÚâET K NEÎIVOTNÍMU POJI·ËùNÍ

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

a) pfiedepsané hrubé pojistné 190 146 – – –

b) pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm (-) -2 886 193 032 – –

c) zmûna stavu hrubé v˘‰e rezervy 

na nezaslouÏené pojistné (+/-) -2 553 – – –

d) zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné,

podíl zaji‰ÈovatelÛ (+/-) -3 276 723 192 309 122 869

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

z netechnického úãtu (poloÏka III. 6.) – – 7 553 11 424

3. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné od zaji‰tûní – – 16 451 14 979

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

a) náklady na pojistná plnûní – – – –

aa) hrubá v˘‰e 88 450 – – –

ab) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) 33 007 55 443 – –

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

ba) hrubá v˘‰e -13 779 – – –

bb) podíl zaji‰ÈovatelÛ (-) -3 395 -10 384 45 059 43 258

5. Zmûny stavu ostatních technick˘ch rezerv, 

oãi‰tûné od zaji‰tûní (+/-) – – 57 928 3 723

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

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

a) pofiizovací náklady na pojistné smlouvy – 12 116 – –

b) zmûna stavu ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ (+/-) – 280 – –

c) správní reÏie – 33 990 – –

d) provize od zaji‰ÈovatelÛ a podíly na ziscích (-) – 339 46 047 32 363

8. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné od zaji‰tûní – – 19 508 18 126

9. Zmûna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) – – -11 289 –

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

k neÏivotnímu poji‰tûní (poloÏka III. 1.) – – 59 060 51 802
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2006 2006 2006 2005

Základna Mezisouãet V˘sledek V˘sledek

III. NETECHNICK¯ ÚâET

1. V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní (poloÏka I. 10.) – – 59 060 51 802

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: – – – –

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

bb) v˘nosy z ostatních investic 10 988 10 988 – –

c) zmûny hodnoty finanãního umístûní (investic) – -2 319 – –

d) v˘nosy z realizace finanãního umístûní (investic) – 142 519 151 188 53 447

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 – 1 317 – –

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

c) náklady spojené s realizací finanãního umístûní (investic) – 135 893 137 210 33 518

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

k neÏivotnímu poji‰tûní (poloÏka I. 2.) – – 7 553 11 424

7. Ostatní v˘nosy – – 2 107 1 033

8. Ostatní náklady – – 3 739 2 251

9. DaÀ z pfiíjmÛ z bûÏné ãinnosti – – 15 846 13 834

10. Zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti po zdanûní – – 48 007 45 255

11. Mimofiádné náklady – – – –

12. Mimofiádné v˘nosy – – – –

13. Mimofiádn˘ zisk nebo ztráta – – – –

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

15. Ostatní danû neuvedené v pfiedcházejících poloÏkách – – 15 14

16. Zisk nebo ztráta za úãetní období – – 47 992 45 241
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kã)

31. 12. 2006 31. 12. 2005

1. Základní kapitál

– poãáteãní zÛstatek 100 000 100 000

– zv˘‰ení – –

– sníÏení – –

– pfiemûna konvertibilních dluhopisÛ na akcie – –

– uplatnûní opcí a warrantÛ – –

– koneãn˘ zÛstatek 100 000 100 000

2. Vlastní akcie – –

3. Emisní áÏio

– poãáteãní zÛstatek – –

– zv˘‰ení – –

– sníÏení – –

– koneãn˘ zÛstatek – –

4. Rezervní fondy

– poãáteãní zÛstatek 2 550 185

– povinn˘ pfiídûl 2 262 2 365

– jiné zv˘‰ení – –

– sníÏení – –

– koneãn˘ zÛstatek 4 812 2 550

5. Ostatní fondy ze zisku

– poãáteãní zÛstatek 719 525

– zv˘‰ení 374 368

– sníÏení -153 -174

– koneãn˘ zÛstatek 940 719

6. Kapitálové fondy – –

7. OceÀovací rozdíly nezahrnuté do hospodáfiského v˘sledku

– poãáteãní zÛstatek -3 -3

– zv˘‰ení – –

– sníÏení 3 –

– koneãn˘ zÛstatek 0 -3

8. Nerozdûlen˘ zisk

– poãáteãní zÛstatek – –

– zv˘‰ení 92 481 49 973

– sníÏení -2 636 -2 733

– koneãn˘ zÛstatek 89 845 47 240

9. Neuhrazená ztráta

– poãáteãní zÛstatek – –

– zv˘‰ení – –

– sníÏení – –

– koneãn˘ zÛstatek – –

10. Zisk/ztráta za úãetní období po zdanûní 47 992 45 241

11. Dividendy -89 500 –
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Příloha k účetní závěrce
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kã)

I. OBECN¯ OBSAH

I. 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. („spoleãnost“ nebo „poji‰Èovna“) byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 17. ãervna 1993 (IâO 492 40 749).

Akcionáfii spoleãnosti k 31. prosinci 2006 jsou: 

âeská poji‰Èovna a.s., âeská republika – 100 %

Dne 27. kvûtna 1993 obdrÏela spoleãnost 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 poji‰Èovací ãinnosti. 

To jí bylo udûleno rozhodnutím Ministerstva financí âR ã. 322/20696/2002 ze dne 13. bfiezna 2002.

Spoleãnost provozuje následující pojistná odvûtví / skupiny poji‰tûní:

NeÏivotní poji‰tûní – poji‰tûní úrazu a nemoci

Dne 19. ãervence 2006 spoleãnost informovala âeskou národní banku o svém zámûru roz‰ífiit svou ãinnost o dal‰í pojistné odvûtví neÏivotních poji‰tûní,

a to o pojistné odvûtví ã.16 (poji‰tûní rÛzn˘ch finanãních ztrát) podle ãásti B pfiílohy ã. 1 k zákonu ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví. Dne 14. prosince 2006

âeská národní banka rozhodla schválit roz‰ífiení ãinnosti spoleãnosti, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2006.

Sídlo spoleãnosti:

âeká poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.

Litevská 1174/8

100 05 Praha 10

âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady k 31. prosinci 2006:

âlenové pfiedstavenstva

Pfiedseda: Ing. Pfiemysl Gistr, Zlín

âlenové: Mgr. Ivana Majerechová, Praha 5

Ing. Jaromír Kohout, Îatec 

âlenové dozorãí rady

Pfiedseda: Ing. Pavel V˘chodsk˘, PlzeÀ

âlenové: JUDr. Ladislav Metelka, Praha 9

Ing. Milo‰ Stibor, Lysice 

Zmûny v orgánech spoleãnosti

V roce 2006 nedo‰lo ke zmûnám v orgánech spoleãnosti.

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.
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I. 2. PRÁVNÍ POMùRY

Ke dni sestavení úãetní závûrky jsou ve‰keré právní pomûry spoleãnosti v souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví, v platném znûní (dále jen

„zákon o poji‰Èovnictví“), se zákonem ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû, v platném znûní, se zákonem ã. 38/2004 Sb., o poji‰Èovacích zprostfiedkovatelích

a samostatn˘ch likvidátorech pojistn˘ch událostí, vãetnû pfiíslu‰n˘ch provádûcích vyhlá‰ek a s dal‰ími platn˘mi právními pfiedpisy.

I. 3. V¯CHODISKA PRO P¤ÍPRAVU ÚâETNÍ ZÁVùRKY 

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 pfiedpisÛ, pro úãetní jednotky, které jsou

poji‰Èovnami, v platném znûní (dále jen „vyhlá‰ka 502/2002 Sb.“), ãesk˘mi úãetními standardy pro úãetní jednotky, které úãtují podle vyhlá‰ky 502/2002 Sb.,

a dal‰ími souvisejícími pfiedpisy.

Úãetnictví spoleãnosti je vedeno tak, aby úãetní závûrka sestavená na jeho základû podávala vûrn˘ a poctiv˘ obraz pfiedmûtu úãetnictví a finanãní situace

spoleãnosti.

I. 4. DÒLEÎITÉ ÚâETNÍ 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 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 bûÏného úãetního období,

které se vztahují 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 metodou „pro rata temporis“.

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 za pouÏití pojistnû matematick˘ch metod odpovídajících metodám 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 v Ïivotním i neÏivotním poji‰tûní jsou tvofieny ve v˘‰i pfiedpokládan˘ch nákladÛ na pojistné události:

– hlá‰ené do konce bûÏného úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidované (RBNS),

– 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.
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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 odhad ve‰ker˘ch souvisejících externích a interních nákladÛ na likvidaci 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 událostí nebo novû zji‰tûn˘ch skuteãností, které mohou mít za následek

v˘znamné zmûny koneãn˘ch hodnot. Zmûny ve v˘‰i rezerv se zohledÀují v úãetní závûrce toho období, ve kterém jsou zji‰tûny. PouÏité postupy a metody

odhadÛ 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 vznikají

z titulu tûchto v˘kyvÛ.

Vyhlá‰ka ã. 303/2004 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 neÏivotních poji‰tûní (poji‰tûní úvûru, poji‰tûní ‰kod na majetku zpÛsoben˘ch poÏárem, v˘buchem, vichfiicí, jin˘mi pfiírodními Ïivly, jadernou

energií, sesuvem nebo poklesem pÛdy, krupobitím nebo mrazem a poji‰tûní záruky (kauce)).

Pro odvûtví úrazového poji‰tûní pouÏívá spoleãnost v souladu s odstavci 5 a 6 pfiílohy ã. 1 v˘‰e uvedené vyhlá‰ky sazby stanovené pro to pojistné odvûtví,

které je danému pojistnému odvûtví nejbliÏ‰í.

Od tvorby rezervy spoleãnost upustí u pojistn˘ch odvûtví, jejichÏ podíl na ãistém zaslouÏeném pojistném za v‰echna odvûtví neÏivotních poji‰tûní

provozovan˘ch poji‰Èovnou klesne ve sledovaném období pod 4 % a zároveÀ objem ãistého zaslouÏeného pojistného z tohoto pojistného odvûtví

nepfiesáhne ani v jednom roce sledovaného období ãástku 1 000 tis. Kã.

Od tvorby rezervy se dále upustí, pokud v daném pojistném odvûtví pfiestane docházet k v˘kyvÛm, nebo v dal‰ích odÛvodnûn˘ch pfiípadech, pfiiãemÏ tyto

dÛvody budou vÏdy uvedeny v pfiíloze úãetní závûrky. V souladu s tím spoleãnost v roce 2006 upustila od tvorby rezervy k poji‰tûní nemoci, pfiiãemÏ rezervu

natvofienou v minul˘ch letech rozpustila do v˘nosÛ. K tomuto rozhodnutí dospûla spoleãnost na základû sledování v˘voje pojistn˘ch plnûní a v závislosti na

charakteru tohoto poji‰tûní, které je konstruováno jako dlouhodobé poji‰tûní, u kterého se tvofií rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní. 

(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 statistick˘mi/matematick˘mi metodami vãetnû jiÏ pfiiznan˘ch podílÛ na

zisku nebo smluvních nárokÛ na vrácení pojistného a nákladÛ spojen˘ch se správou poji‰tûní, a to po odpoãtu hodnoty budoucího pojistného.

(j) Podíl zaji‰ÈovatelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách

Spoleãnost vykazuje v pasivech pojistnû technické rezervy v jejich ãisté v˘‰i, tj. po zohlednûní podílu zaji‰ÈovatelÛ. V˘‰e tohoto podílu je stanovena na

základû ustanovení pfiíslu‰n˘ch zajistn˘ch smluv, zpÛsobÛ zúãtování se zaji‰Èovateli a dále s pfiihlédnutím k principu opatrnosti.

Spoleãnost vykazuje podíl zaji‰ÈovatelÛ na rezervû na nezaslouÏené pojistné, na rezervû pojistného neÏivotních poji‰tûní a na rezervû na pojistná plnûní.

Zaji‰Èovatelé se nepodílejí na dal‰ích pojistnû technick˘ch rezervách.

(k) Rezervy na ostatní rizika a ztráty

Rezervy jsou urãeny ke krytí rizik, ztrát a jin˘ch pfiípadn˘ch závazkÛ, které jsou jasnû definovány a jejichÏ vznik je pravdûpodobn˘ nebo jist˘, ale nejistá je

jejich v˘‰e nebo okamÏik, ke kterému vzniknou.

Rezerva na danû

Rezerva na danû se vytváfií k rozvahovému dni ve v˘‰i odhadu daÀové povinnosti ze splatné danû z pfiíjmÛ právnick˘ch osob. O jejím pouÏití se úãtuje

v okamÏiku podání daÀového pfiiznání.

(l) Finanãní umístûní (investice)

Dluhové cenné papíry 

Dluhové cenné papíry jsou úãtovány k okamÏiku pofiízení v pofiizovací cenû.

Pofiizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhov˘ cenn˘ papír pofiízen, vãetnû nakoupeného alikvotního úrokového v˘nosu a pfiím˘ch nákladÛ

souvisejících s jeho pofiízením.
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Spoleãnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u ve‰ker˘ch dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ. Prémie ãi diskont jsou rozpou‰tûny do v˘kazu zisku a ztráty od

okamÏiku pofiízení do data splatnosti rovnomûrnû. Amortizované dluhové cenné papíry 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 (organizovaném) trhu. Spoleãnost

pouÏívá trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena k okamÏiku ne pozdûj‰ímu, neÏ je datum úãetní závûrky, a nejvíce se blíÏícímu tomuto datu. Není-li trÏní hodnota

k dispozici nebo nedostateãnû vyjadfiuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

Spoleãnost klasifikuje cenné papíry jako realizovatelné cenné papíry.

Zmûna reálné hodnoty dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ oceÀovan˘ch proti úãtÛm nákladÛ a v˘nosÛ se úãtuje v˘sledkovû. 

Pokud jsou dluhové cenné papíry 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.

U dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ, kde z dÛvodu zmûny legislativy do‰lo bûhem jejich drÏby ke zmûnû úãtování oceÀovacích rozdílÛ z rozvahového na v˘sledkové,

se kumulované oceÀovací rozdíly zaúãtované v rozvaze odúãtují do v˘kazu zisku a ztráty aÏ v pfiípadû prodeje nebo splatnosti daného cenného papíru.

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 souvisejících s jejich

pofiízením.

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 (organizovaném) trhu. Spoleãnost

pouÏívá trÏní hodnotu, která je vyhlá‰ena k okamÏiku ne pozdûj‰ímu, neÏ je datum úãetní závûrky (rozvahov˘ den), a nejvíce se blíÏícímu tomuto datu. Není-li

trÏní hodnota k dispozici nebo nedostateãnû vyjadfiuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

Zmûna reálné hodnoty akcií a ostatních cenn˘ch papírÛ s promûnliv˘m v˘nosem se úãtuje 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 úãtována v nominálních hodnotách. Ke konci úãetního období jsou tato aktiva pfieceÀována na

reálnou hodnotu. V pfiípadû krátkodob˘ch depozit u finanãních institucí se reálnou hodnotou rozumí nominální hodnota 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. Zmûna reálné hodnoty se úãtuje v˘sledkovû.

(m) Deriváty

Ostatní deriváty

Finanãní deriváty, které nesplÀují poÏadavky na aplikaci zaji‰Èovacího úãetnictví, nebo u kter˘ch se spoleãnost rozhodla zaji‰Èovací úãetnictví neaplikovat,

jsou vykazovány v reáln˘ch hodnotách a zisky (ztráty) ze zmûny reáln˘ch hodnot jsou promítnuty v˘sledkovû.

(n) 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 prÛmûrnou hodnotou technick˘ch rezerv

a prÛmûrnou hodnotou finanãního umístûní za úãetní období.

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 nástrojÛ a zvlá‰È o nákladech ve v˘‰i jejich úãetní hodnoty.

(o) 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 úãtován do nákladÛ

v úãetním období, ve kterém byl pofiízen. Roãní odpisová sazba úãetních odpisÛ vychází z pfiedpokládané doby pouÏívání hmotného a nehmotného majetku.
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Spoleãnost stanovila následující plán úãetních odpisÛ podle skupin majetku:

Dlouhodob˘ majetek Metoda Odpisová sazba 

v %

Zfiizovací v˘daje rovnomûrnû 20

Software rovnomûrnû 33,3

Stroje, pfiístroje a zafiízení rovnomûrnû 33,3

Stroje, pfiístroje a zafiízení – projektory rovnomûrnû 25

Automobily rovnomûrnû 25

Inventáfi rovnomûrnû 20

Budovy (TZ najatého majetku) rovnomûrnû 3,33

(p) 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.

(q) 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. Jeho v˘‰e je stanovena na základû odborného posouzení rizik provedeného vedením spoleãnosti.

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. 

(r) Trvalé nebo dlouhodobé sníÏení hodnoty aktiv

Spoleãnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého sníÏení hodnoty aktiv, která nejsou pfieceÀována na reálnou hodnotu, a aktiv, která

pfieceÀována jsou, ale zmûna reálné hodnoty je úãtována rozvahovû. Trvalé nebo dlouhodobé sníÏení hodnoty daného aktiva je promítnuto v˘sledkovû.

(s) 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 doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv s pouÏitím sazby danû z pfiíjmÛ platné v období, ve kterém budou daÀov˘

závazek nebo pohledávka uplatnûny.

O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje pouze v pfiípadû, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal‰ím daÀovém uplatnûní v následujících úãetních obdobích.

(t) 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, sestavené podle Mezinárodních standardÛ finanãního v˘kaznictví.

I. 5. ZMùNY ÚâETNÍCH METOD A POSTUPÒ

Zmûny úãetních metod a postupÛ

V roce 2006 nedo‰lo ve spoleãnosti k zásadní zmûnû úãetních metod a postupÛ.
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II. ZVLÁ·TNÍ OBSAH

II. 1. NEÎIVOTNÍ POJI·TùNÍ

Pfiehled o neÏivotním poji‰tûní v letech 2006 a 2005 je ãlenûn podle následujících skupin poji‰tûní:

tis. Kã

Pfiímé poji‰tûní              Pojistná odvûtví Pfiedepsané ZaslouÏené Náklady Provozní V˘sledek

pojistné pojistné na pojistné v˘daje ze zaji‰tûní

v hrubé v hrubé v hrubé v hrubé

v˘‰i v˘‰i v˘‰i v˘‰i

Úrazové a nemoci                                 1,2

2006 190 146 192 699 74 671 46 386 -19 032

2005 187 108 190 973 79 890 47 672 -8 282

II. 2. CELKOVÁ V¯·E HRUBÉHO P¤EDEPSANÉHO POJISTNÉHO PODLE ZEMÍ

V‰echny pojistné smlouvy byly uzavfieny na území âeské republiky.

II. 3. P¤EHLED PROVIZÍ

Celková v˘‰e provizí v rámci pfiímého poji‰tûní dosáhla ãástky 11 011 tis. Kã a ãlení se následovnû:

tis. Kã NeÏivotní poji‰tûní

Druh provize 2006 2005

Získatelské 6 510 7 322

Následné 4 501 4 256

Celkem 11 011 11 578

III. OSTATNÍ ÚDAJE

III. 1. DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek spoleãnosti tvofiily k 31. prosinci 2006 následující poloÏky:

tis. Kã Software Zfiizovací v˘daje Celkem

Pofiizovací cena k 1. 1. 2006 17 179 2 741 19 920

PfiírÛstky – – –

Úbytky – – –

Pofiizovací cena k 31. 12. 2006 17 179 2 741 19 920 

Oprávky k 1. 1. 2006 16 628 2 741 19 369

Odpisy 274 – 274

Úbytky oprávek – – –

Oprávky k 31. 12. 2006 16 902 2 741 19 643 

ZÛstatková cena k 1. 1. 2006 551 0 551 

ZÛstatková cena k 31. 12. 2006 277 0 277 
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III. 2. FINANâNÍ UMÍSTùNÍ (INVESTICE)

(a) Reálná hodnota a pofiizovací cena finanãního umístûní (investic)

tis. Kã Reálná hodnota Pofiizovací cena

Druh finanãního umístûní (investic) 2006 2005 2006 2005

Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem 11 457 40 216 10 986 35 366

Dluhové cenné papíry 264 039 221 471 263 885 221 519

Depozita u finanãních institucí 96 631 129 813 96 600 129 800

Deriváty 105 -348 – –

Celkem 372 232 391 152 371 471 386 685

(b) Dluhové cenné papíry

tis. Kã Reálná hodnota Pofiizovací cena

Dluhové cenné papíry 2006 2005 2006 2005

Realizovatelné cenné papíry 264 039 221 471 263 885 221 519

(c) Deriváty

Zaji‰Èovací deriváty

tis. Kã Nominálná hodnota Pofiizovací cena

Pevné termínové kontrakty 2006 2005 2006 2005

Ostatní 38 178 27 763 105 -348

III. 3. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

(a) Opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky

K 31. prosinci 2006 byla hrubá v˘‰e pohledávek za pojistníky 29 907 tis. Kã (2005: 39 062 tis. Kã). K tûmto pohledávkám byly stanoveny opravné poloÏky ve

v˘‰i 10 052 tis. Kã (2005: 17 499 tis. Kã). 

(b) Opravné poloÏky k pohledávkám za zprostfiedkovateli 

K 31. prosinci 2006 byly stanoveny opravné poloÏky k pohledávkám za zprostfiedkovateli ve v˘‰i 143 tis. Kã (2005: 380 tis. Kã). 

(c) Ostatní pohledávky

tis. Kã 2006 2005

Ostatní pohledávky 1 733 914

(d) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pût let)

Spoleãnost nevykazuje k datu úãetní závûrky závazky se zbytkovou dobou splatnosti pfiesahující pût let.

(e) Závazky a pohledávky z pasivního zaji‰tûní

Spoleãnost vykazuje pasivní saldo závazkÛ a pohledávek vÛãi zaji‰ÈovatelÛm ve v˘‰i 9 262 tis. Kã (2005: 25 655 tis. Kã).
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III. 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VÒâI PODNIKÒM VE SKUPINù

(a) Pohledávky a závazky vÛãi ostatním podnikÛm ve skupinû

tis. Kã Pohledávky Závazky

Název spoleãnosti 2006 2005 2006 2005

Krátkodobé

âeská poji‰Èovna a.s. 15 653 83 124 857 72 358

CP Reinsurance Company Ltd. 2 313 1 469 11 483 25 158

Home Credit a.s. 154 8 82 –

PPF Asset Management a.s. – – 41 661 

PPF a.s. – – 231 –

Celkem 18 120 84 601 12 694 98 177

Pohledávky vÛãi âeské poji‰Èovnû a.s. ãiní 15 653 tis. Kã (2005: 83 124 tis. Kã), z toho pohledávky z pfiímého poji‰tûní ãiní 14 888 tis. Kã (2005: 12 781 tis.

Kã), pohledávky ze zaji‰tûní ãiní 765 tis. Kã (2005: 70 343 tis. Kã). Závazky ze zaji‰tûní vÛãi âeské poji‰Èovnû a.s. ãiní 857 tis. Kã (2005: 72 309 tis. Kã),

ostatní závazky za rok 2006 vÛãi âeské poji‰Èovnû a.s. spoleãnost nevykazuje (2005: 49 tis. Kã).

Pohledávky vÛãi CP Reinsurance Company Ltd. pfiedstavují pohledávky ze zaji‰tûní ve v˘‰i 2 313 tis. Kã (2005: 1 469 tis. Kã). Závazky vÛãi CP Reinsurance

Company Ltd. pfiedstavují závazky ze zaji‰tûní ve v˘‰i 11 483 tis. Kã (2005: 25 158 tis. Kã).

Pohledávky vÛãi Home Credit a.s. pfiedstavují pohledávky z pfiímého poji‰tûní ve v˘‰i 154 tis. Kã (2005: 8 tis. Kã). Závazky vÛãi Home Credit a.s. pfiedstavují

závazky z pfiímého poji‰tûní ve v˘‰i 82 tis. Kã (2005: 0 tis. Kã).

Pohledávky vÛãi PPF Asset Management a.s. spoleãnost za rok 2006 ani rok 2005 nevykazuje. Závazky vÛãi PPF Asset Management a.s. pfiedstavují

závazky z titulu poskytnut˘ch sluÏeb ve v˘‰i 41 tis. Kã (2005: 661 tis. Kã). Pohledávky vÛãi PPF a.s. spoleãnost za rok 2006 a 2005 nevykazuje. Závazky vÛãi

PPF a.s. pfiedstavují závazky z titulu sluÏeb ve v˘‰i 231 tis. Kã (2005: 0 tis. Kã).

III. 5. DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK 

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek a zásoby ãiní v hrubé v˘‰i celkem 7 459 tis. Kã (2005: 5 777 tis. Kã), z toho zásoby ãiní 463 tis. Kã (2005: 358 tis. Kã)

a dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 6 996 tis. Kã (2005: 5 419 tis. Kã).

tis. Kã Automobily Inventáfi, Neodepisovan˘ Technické Celkem

stroje, zhodnocení

pfiístroje majetku

a zafiízení

Pofiizovací cena k 1. 1. 2006 2 202 3 157 60 – 5 419

PfiírÛstky 1 461 761 – 398 2 620

Úbytky 945 98 – – 1 043

Pofiizovací cena k 31. 12. 2006 2 718 3 820 60 398 6 996

Oprávky k 1. 1. 2006 774 2 410 – – 3 184

Odpisy 712 441 – 6 1 159

Úbytky oprávek 807 98 – – 905

Oprávky k 31. 12. 2006 679 2 753 0 6 3 438

ZÛstatková cena k 1. 1. 2006 1 428 747 60 – 2 235

ZÛstatková cena k 31. 12. 2006 2 039 1 067 60 392 3 558
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III. 6. P¤ECHODNÉ ÚâTY AKTIV A PASIV

(a) ZÛstatek ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy

tis. Kã 2006 2005

NeÏivotní poji‰tûní 3 836 4 116

(b) Dohadné poloÏky pasivní

tis. Kã 2006 2005

Roãní prémie 2 122 1 485

Ostatní 306 954

Celkem 2 428 2 439

(c) Základní kapitál

Registrovan˘ základní kapitál se skládá ze 100 ks akcií na jméno v zaknihované podobû v nominální hodnotû 1 000 tis. Kã. K 31. prosinci 2006 bylo splaceno

100 % základního kapitálu, tj. 100 000 tis. Kã.

V˘‰e základního kapitálu spoleãnosti je v souladu s poÏadavky zákona o poji‰Èovnictví – s ohledem na pojistná odvûtví, ve kter˘ch spoleãnost oprávnûnû

podniká.

(d) Ostatní kapitálové fondy

tis. Kã 2006 2005

OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 0 -3

(e) OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ reálnou hodnotou

tis. Kã 2006 2005

ZÛstatek k 1. 1. -3 -3

Odúãtování salda oceÀovacích rozdílÛ z pfiecenûní finanãního umístûní 

do v˘kazu zisku a ztráty pfii realizaci nebo trvalém sníÏení hodnoty nebo pfii splatnosti 4 –

Zmûna odloÏené danû -1 –

ZÛstatek k 31. 12. 0 -3

(f) Plánované rozdûlení zisku vytvofieného v bûÏném období

tis. Kã

Zisk bûÏného období 47 992

Pfiídûl do zákonného rezervního fondu 2 400 

Nerozdûlen˘ zisk 45 592
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III. 7. TECHNICKÉ REZERVY

(a) Pfiehled technick˘ch rezerv 

tis. Kã Hrubá v˘‰e Podíl zaji‰ÈovatelÛ âistá v˘‰e

Rezerva na nezaslouÏené 2006 34 895 8 303 26 592

pojistné 2005 37 448 11 579 25 869

Rezerva na pojistná plnûní 2006 49 939 11 346 38 593

2005 63 718 14 741 48 977

Vyrovnávací rezerva 2006 – – –

2005 11 289 – 11 289

Rezerva pojistného neÏivotních 2006 157 961 – 157 961

poji‰tûní 2005 148 627 48 594 100 033

Celkem 2006 242 795 19 649 223 146

2005 261 082 74 914 186 168

(b) Rezerva na nezaslouÏené pojistné (hrubá v˘‰e)

tis. Kã

Pojistné odvûtví 2006 2005

Poji‰tûní úrazu a nemoci 34 895 37 448

(c) Rezerva na pojistná plnûní

V˘sledek likvidace pojistn˘ch událostí

Rozdíl mezi v˘‰í rezervy na pojistná plnûní vytvofiené k 31. prosinci 2005, platbami v prÛbûhu roku 2006 (které se t˘kaly pojistn˘ch událostí zohlednûn˘ch

v této rezervû) a zbytkovou v˘‰í této rezervy k 31. prosinci 2006 pfiedstavuje v˘sledek likvidace pojistn˘ch událostí. 

Jeho ãistá v˘‰e je uvedena v následujícím pfiehledu:

tis. Kã

Pojistné odvûtví 2006 2005

Poji‰tûní úrazu a nemoci 13 606 23 941

Kladné hodnoty v˘sledkÛ likvidace pojistn˘ch událostí mají souvislost s ukonãením projektu POV k 31. prosinci 2004 a postupn˘m ãerpáním rezervy

k tomuto projektu vytvofiené.

(d) Vyrovnávací rezerva

tis. Kã

Pojistné odvûtví 2006 2005

Poji‰tûní úrazu a nemoci 0 11 289

V roce 2006 spoleãnost v souladu s úãetními metodami (viz bod I.4. (h)) rozpustila vyrovnávací rezervu vtahující se ke zdravotnímu poji‰tûní. Pro v˘poãet

rezervy v úrazovém poji‰tûní 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

Vytvofiená vyrovnávací rezerva k úrazovému poji‰tûní byla v prÛbûhu roku 2006 rozpu‰tûna a hodnota rezervy k 31. prosinci 2006 je 0 Kã.

(e) Rezerva pojistného neÏivotních poji‰tûní (hrubá v˘‰e)

tis. Kã Poãáteãní zÛstatek Tvorba âerpání Koneãn˘ zÛstatek

NeÏivotní poji‰tûní 148 627 15 227 5 893 157 961
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III. 8. REZERVY NA OSTATNÍ RIZIKA A ZTRÁTY

tis. Kã

Druh rezervy Poãáteãní zÛstatek Tvorba âerpání Koneãn˘ zÛstatek

Rezerva na danû 8 608 11 453 8 608 11 453

III. 9. FINANâNÍ ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Závazky z pronájmu

Spoleãnost je smluvnû zavázána platit v pfií‰tích tfiech letech finanãní nájemné za kanceláfiské prostory vãetnû sluÏeb s ním souvisejících. Nájemné splatné

v pfií‰tích tfiech letech ãiní 10 116 tis. Kã (2005: 0 tis. Kã).

III. 10. MOÎNÉ BUDOUCÍ ZÁVAZKY 

(a) Soudní spory

K 31. prosinci 2006 spoleãnost eviduje 4 v˘znamné soudní spory v celkové ãástce 3 656 tis. Kã, a to soudní spory uplatnûné Ïalobcem. I kdyÏ nelze vylouãit

ve v‰ech v˘‰e uveden˘ch sporech úspûch, spoleãnost dospûla na základû interní anal˘zy úspû‰nosti soudních sporÛ k potfiebû vytvofiení rezervy na pojistná

plnûní ve v˘‰i 1 700 tis. Kã. 

III. 11. DOPL≈UJÍCÍ ÚDAJE K V¯KAZU ZISKÒ A ZTRÁT

(a) Správní reÏie

tis. Kã 2006 2005

Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 14 975 13 262

Nájemné 5 889 7 231

Následné provize 4 501 4 256

Investiãní majetek 2 290 2 254

SluÏby PPF 1 737 0

ÚdrÏba softwaru 1 462 787

Po‰tovné 1 128 1 183 

Ostatní správní náklady 2 008 1 934

Správní náklady celkem 33 990 30 907

(b) Zamûstnanci a vedoucí pracovníci

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a vedoucích pracovníkÛ a odmûny vãetnû provizí pfiíslu‰ejících zamûstnancÛm za rok 2006 a 2005:

tis. Kã

2006 PrÛmûrn˘ poãet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní 

zamûstnancÛ náklady poji‰tûní náklady

Zamûstnanci 30 9 030 3 039 –

Vedoucí pracovníci 10 7 625 2 583 –

Celkem 40 16 655 5 622 –

tis. Kã

2005 PrÛmûrn˘ poãet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní 

zamûstnancÛ náklady poji‰tûní náklady

Zamûstnanci 34 8 983 2 967 –

Vedoucí pracovníci 9 5 996 1 992 –

Celkem 45 14 979 4 959 –

Osobní náklady (mzdy, sociální a zdravotní poji‰tûní) jsou vykázány v pofiizovacích nákladech, ve správní reÏii a v nákladech na pojistná plnûní.

(c) Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní

Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní ãiní 602 tis. Kã (2005: 561 tis. Kã), ze kter˘ch 428 tis. Kã (2005: 399 tis. Kã) pfiedstavují závazky ze

sociálního zabezpeãení a 174 tis. Kã (2005: 162 tis. Kã) pfiedstavují závazky ze zdravotního poji‰tûní. Îádn˘ z tûchto závazkÛ není po splatnosti.
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(d) Stát – daÀové závazky a dotace

DaÀové závazky ãiní 385 tis. Kã (2005: 272 tis. Kã), ze kter˘ch 229 tis. Kã pfiedstavují závazky z titulu danû z pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti (2005: 199 tis. Kã).

(e) OdmûÀování ãlenÛ statutárních, fiídících a dozorãích orgánÛ

Za úãetní období 2006 a 2005 byly stanoveny následující penûÏní a nepenûÏní odmûny ãlenÛm statutárních, fiídících a dozorãích orgánÛ:

tis. Kã 2006 2005

âlenové pfiedstavenstva 252 220

âlenové dozorãí rady 240 220

Odmûny celkem 492 440

(f) PÛjãky a zálohy poskytnuté souãasn˘m ãlenÛm správních, fiídích a dozorãích orgánÛ

V roce 2006 ani v roce 2005 spoleãnost nevykazovala Ïádné pohledávky vÛãi ãlenÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady z titulu poskytnut˘ch pÛjãek nebo záloh.

(g) Faktick˘ koncern

Spoleãnost nemá s vût‰inov˘m akcionáfiem âeská poji‰Èovna a.s. se sídlem Spálená 16, Praha 1 uzavfienu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemn˘ch vztazích

bude souãástí v˘roãní zprávy.

(h) Pfievody nákladÛ a v˘nosÛ mezi technick˘m úãtem a netechnick˘m úãtem

V rámci pfievodÛ mezi netechnick˘m úãtem a technick˘m úãtem neÏivotního poji‰tûní byly na základû klíãe uvedeného v bodû I.4. (n) pfievedeny v˘nosy

z finanãního umístûní ve v˘‰i 7 553 tis. Kã (2005: 11 424 tis. Kã).

(i) V˘sledek netechnického úãtu

V˘sledek netechnického úãtu ãinil k 31. prosinci 2006 ztrátu -11 068 tis. Kã (2005: -6 561 tis. Kã).

(j) Zisk pfied zdanûním

K 31. prosinci 2006 ãinil zisk pfied zdanûním 63 838 tis. Kã (2005: 59 075 tis. Kã).

III. 12. DANù

(a) DaÀ z pfiíjmÛ ve v˘kazu zisku a ztráty

tis. Kã 2006 2005

Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ za bûÏné období 11 453 8 608

Rozdíl mezi splatnou daní za minulé období a rozpu‰tûním rezervy na daÀ z pfiíjmÛ za minulé období -5 –

Zmûna stavu odloÏené daÀové pohledávky/Zmûna stavu odloÏeného daÀového závazku 97 5 226

DaÀ z pfiíjmÛ ve v˘kazu zisku a ztráty 11 545 13 834

(b) OdloÏené daÀové pohledávky/OdloÏené daÀové závazky

Vykázané odloÏené daÀové pohledávky a závazky jsou následující:

tis. Kã

Doãasné rozdíly Pohledávky Závazky Rozdíl

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek – – -174 -71 -174 -71

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek – – – -6 – -6

OceÀovací rozdíly z pfiecenûní 

majetku a závazkÛ – 1 – – – 1

OdloÏená daÀová pohledávka/(závazek) – 1 -174 -77 -174 -76

Kompenzace souvisejících odloÏen˘ch 

daÀov˘ch pohledávek a závazkÛ – -1 – 1 – –

OdloÏená daÀová pohledávka/(závazek) – – -174 -76 -174 -76

Spoleãnost v souladu s metodou uvedenou v odstavci I.4. (s) pfiílohy netvofií odloÏenou daÀovou pohledávku z opravn˘ch poloÏek k pohledávkám za

pojistníky.
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III. 13. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Na základû rozhodnutí jediného akcionáfie s pÛsobností valné hromady ze dne 28. kvûtna 2007 byla na návrh pfiedstavenstva na rozdûlení prostfiedkÛ na úãtu

nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let schválena v˘plata dividendy na jednu kmenovou akcii, znûjící na jméno, o jmenovité hodnotû 1 000 0000 Kã, a to ve v˘‰i 

450 000 Kã. Rozhodn˘m dnem pro v˘platu dividendy byl den rozhodnutí jediného akcionáfie o rozdûlení zisku spoleãnosti formou v˘platy dividendy, 

tj. 28. kvûten 2007. Celkem byla vyplacena dividenda ve v˘‰i 45 mil. Kã.

Dne 26. dubna 2007 podepsaly souãasn˘ nepfiím˘ vlastník âP Zdraví – skupina PPF Group a skupina Generali Group tzv. "Preliminary Joint Venture

Agreement", kter˘ obsahuje zámûr obou skupin spojit jejich poji‰Èovací aktivity ve stfiední a v˘chodní Evropû a vytvofiit tak nov˘ spoleãn˘ podnik.

Tento spoleãn˘ podnik bude vlastnûn z 51 % skupinou Generali Group a z 49 % skupinou PPF Group. Kombinované v˘sledky jednotliv˘ch spoleãností, které

by se mûly stát souãástí tohoto spoleãného podniku za rok 2006, ukazují celkové hrubé pfiedepsané pojistné pfiesahující 2,6 mld. EUR. Celá skupina pak

v roce 2006 poskytla sluÏby 9 milionÛm klientÛ ve 12 zemích. 

Cel˘ dohodnut˘ zámûr je‰tû podléhá souhlasu regulátorÛ v jednotliv˘ch zemích, dále pak Evropské komise a nûkter˘ch národních úfiadÛ pro ochranu

hospodáfiské soutûÏe.

K datu sestavení úãetní závûrky nejsou vedení spoleãnosti známy Ïádné jiné v˘znamné následné události, které by si vyÏádaly úpravu úãetní závûrky

spoleãnosti.

Ing. Pfiemysl Gistr

pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

Osoby zodpovûdné za v˘roãní zprávu

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˘ manager
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Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami 
za úãetní období roku 2006

Spoleãnost âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s., Litevská 1174/8, 10 05 Praha 10, Iâ 49240749 (dále jen „Spoleãnost“), je povinna sestavit za úãetní období roku

2006 zprávu o vztazích mezi propojen˘mi osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní.

POPIS VZTAHÒ MEZI SPOLEâNOSTÍ A TZV. „PROPOJEN¯MI OSOBAMI“

Spoleãnost uzavfiela bûhem v˘‰e uvedeného úãetního období tyto smlouvy s propojen˘mi osobami:

I. MEZI SPOLEâNOSTÍ A SPOLEâNOSTÍ âESKÁ POJI·ËOVNA A.S. SE SÍDLEM NA ADRESE SPÁLENÁ 75/16, 
113 04 PRAHA 1, Iâ 45272956, BYLA V ROCE 2006 UZAV¤ENA:

a) Zaji‰Èovací smlouva mezi âeskou poji‰Èovnou a.s. (zajistitel) a âeskou poji‰Èovnou ZDRAVÍ a.s. (zaji‰tûn˘) pro krytí rizik úrazového poji‰tûní

pro rok 2006

Smlouva nabyla úãinnosti dnem 1. ledna 2006 a byla uzavfiena na dobu jednoho roku. Zaji‰tûní je provádûno kombinovan˘m zaji‰tûním, a to zaji‰tûním

kvótov˘m (70 % zaji‰tûn˘: 30 % zajistitel) a ‰kodním nadmûrkem – ‰kodní náklady nad 1 000 000 Kã, pfiiãemÏ ‰kodní náklady nad 2 500 000 Kã jsou

pfiedmûtem retrocese zajistitele. Maximální automatické krytí je stanoveno na 30násobek základní pojistné ãástky. Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

b) Fakultativní zajistn˘ slip

Smluvní dokument sjednan˘ mezi âeskou poji‰Èovnou a.s. (zajistitel) a âeskou poji‰Èovnou ZDRAVÍ a.s. (zaji‰tûn˘) na zaji‰tûní poji‰tûní plné invalidity

pojistníka – spoleãnosti MASTERFOODS, KOM. SPOL., a to na období krytí od 1. kvûtna 2006 do 30. dubna 2007 na limit zajistného krytí ve v˘‰i 5 100 000 Kã.

Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

c) Pojistná smlouva ã. 3-065-1568-15 ze dne 13. ãervna 2006 o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu

Pfiedmûtem pojistné smlouvy, která navazuje na pfiedbûÏn˘ pfiíslib pojistného krytí âeské poji‰Èovny a.s. ze dne 9. ãervna 2006 ã. 328/2006, je poji‰tûní

odpovûdnosti za ‰kodu vzniklou jinému v souvislosti s ãinnostmi poji‰tûného. Poji‰tûní bylo sjednáno na limit pojistného plnûní ve v˘‰i 5 000 000 Kã se

sjednanou spoluúãastí poji‰tûného, tj. âeské poji‰Èovny ZDRAVÍ a.s., a to ve v˘‰i 5 000 Kã. Poji‰tûní bylo sjednáno na jeden pojistn˘ rok s úãinností ode dne

10. ãervna 2006 do 9. ãervna 2007. Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

II. MEZI SPOLEâNOSTÍ A SPOLEâNOSTÍ CP REINSURANCE COMPANY LTD., NICOSIA, CYPRUS BYLA V ROCE 2006 
UZAV¤ENA:

Zajistná smlouva (2006 Private Health Reinsurance Agrement) sjednaná dne 19. dubna 2006 mezi spoleãností Reinsurance Company Ltd., Nicosia, Cyprus

(zajistitel) a âP ZDRAVÍ (zaji‰tûn˘) pro krytí rizik soukromého zdravotního poji‰tûní (poji‰tûní nemoci). Smlouva byla sjednána na dobu urãitou, a to na dobu

ode dne 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006. 

Zajistn˘ program pro soukromé zdravotní poji‰tûní je sjednán formou kvótového zaji‰tûní (60% zaji‰tûn˘: 40% zajistitel). Odmûna zajistitele (profit margin)

ãiní 7 %. Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

III. MEZI SPOLEâNOSTÍ A SPOLEâNOSTÍ PPF ASSET MANAGEMENT A.S. SE SÍDLEM NA PANKRÁCI 121/1658, 
140 21 PRAHA 4, Iâ 25629123, BYLY V ROCE 2006 UZAV¤ENY NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ DOKUMENTY:

a) Dodatek ã. 5 ze dne 10. dubna 2006 ke Smlouvû o obhospodafiování ze dne 31. fiíjna 2003 

Zmínûn˘m dodatkem ze dne 10. dubna 2006 ke Smlouvû o obhospodafiování byl upraven zpÛsob v˘poãtu tzv. „základního poplatku“, a to s úãinností ode

dne 1. dubna 2006, jakoÏ i zpÛsob v˘poãtu „progresivního poplatku ze zisku“ s úãinností ode dne 1. ledna 2006. 
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b) Dodatek ã. 6 ke Smlouvû o obhospodafiování ze dne 31. fiíjna 2003 

Zmínûn˘m dodatkem byla v celém rozsahu nahrazena Pfiíloha ã. 2 – „Investiãní politika“ v˘‰e specifikované smlouvy, a to s úãinností ode dne 5. ledna 2007. 

Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma. 

IV. MEZI SPOLEâNOSTÍ A SPOLEâNOSTÍ PPF A.S. SE SÍDLEM NA PANKRÁCI 121/1658, 140 21 PRAHA 4, Iâ 25099345,
BYL V ROCE 2006 UZAV¤EN:

a) Dodatek ã. 1 ke Smlouvû o poskytování sluÏeb ze dne 29. prosince 2005

Dodatek k v˘‰e specifikované smlouvû o poskytování sluÏeb (poskytovatelem sluÏeb je spoleãnost PPF a.s.), kter˘ nabyl úãinnosti dnem 1. kvûtna 2006,

upfiesÀuje vymezení sluÏeb poskytovan˘ch mezi propojen˘mi osobami a nahradil stávající pfiílohy smlouvy (Pfiíloha ã. 1 a ã. 2) nov˘mi pfiílohami, které novû

definují okruh vedoucích zamûstnancÛ poskytovatele oprávnûn˘ch akceptovat Ïádost objednatele o poskytnutí sluÏby a novû stanoví pau‰ální odmûnu,

která náleÏí poskytovateli za poskytnuté sluÏby. Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

V. MEZI SPOLEâNOSTÍ A SPOLEâNOSTÍ HOME CREDIT A.S. SE SÍDLEM V BRNù, MORAVSKÉ NÁM. 249/8, Iâ 269 78 636,
BYLY V ROCE 2006 UZAV¤ENY TYTO SMLUVNÍ DOKUMENTY:

a) Pojistná smlouva ã. 19100683/2006 ze dne 30. fiíjna 2006 na skupinové poji‰tûní dluÏníkÛ ze smlouvy o úvûru sjednané se spoleãností 

Home Credit a.s.

Pojistná smlouva upravuje podmínky poji‰tûní fyzick˘ch osob-dluÏníkÛ ze smlouvy o úvûru sjednaného se spoleãností Home Credit a.s, (pojistník), a to na

poji‰tûní pro pfiípad úrazu, nemoci a jin˘ch finanãních ztrát. 

Pojistná smlouva byla sjednána na dobu do 31. prosince 2007 a uplynutím sjednané doby úãinnost pojistné smlouvy nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník

nejménû 6 t˘dnÛ pfied uplynutím sjednané doby úãinnosti nesdûlí druhé stranû, Ïe na dal‰ím trvání úãinnosti pojistné smlouvy nemá zájem. Smluvní vztah

navazuje na pilotní projekt zaloÏen˘ pojistnou smlouvou ã. 19100650/2005 ze dne 29. ãervence 2005 a poskytuje pojistnou ochranu dluÏníkÛm pojistníka ze

smlouvy o úvûru, a to pfii nastalé dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztrátû zamûstnání a zneuÏití úvûrové karty, jakoÏ i v pfiípadû plné invalidity nebo smrti

poji‰tûného následkem úrazu (úhrada zbytku dluhu). Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

b) Smlouva o obchodní spolupráci ze dne 30. fiíjna 2006

Smlouva upravuje obchodní spolupráci smluvních stran pfii realizaci poji‰tûní sjednaného Pojistnou smlouvou ã. 19100683/2006 ze dne 30. fiíjna 2006 a je

sjednána na dobu úãinnosti v˘‰e zmínûné pojistné smlouvy na skupinové poji‰tûní dluÏníkÛ ze smlouvy o úvûru. Ze smlouvy nevznikla Spoleãnosti újma.

VI. DIVIDENDY

Rozhodnutím jediného akcionáfie ze dne 19. ãervna 2006 byl schválen návrh pfiedstavenstva Spoleãnosti na rozdûlení prostfiedkÛ na úãtu „nerozdûlen˘ zisk

minul˘ch let“ spoãívající v tom, Ïe ãást zisku bude jako podíl na zisku Spoleãnosti (dividenda) vyplacena jedinému akcionáfii Spoleãnosti. Z právního úkonu

jediného akcionáfie s pÛsobností valné hromady nevznikla Spoleãnosti újma.

JUDr. Ladislav Metelka

vedoucí právního oddûlení

Ing. Eva Koubová

vedoucí ekonomického oddûlení

Ing. Pfiemysl Gistr

pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel



Slovníãek poji‰Èovacích pojmÛ

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 následujícím

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 poji‰Èovnou podle zvlá‰tního právního pfiedpisu, správa poji‰tûní

a poskytování 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˘vajících 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).
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Pojem Vysvûtlivka

Rezerva na nezaslouÏené pojistné pfiedstavuje ãást pfiedepsaného pojistného v bûÏném úãetním období, která se vztahuje k budoucím

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‰Èovací

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 probíhajícím

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.

Název spoleãnosti: âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.

Sídlo spoleãnosti: Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10, âeská republika

Telefon: +420 267 222 515

Fax: +420 267 222 936

E-mail: pojistovna@zdravi.cz

Internet: www.zdravi.cz

Bankovní spojení: 195437830237/0100 – Komerãní banka, a.s.
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