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ucelený a moderní systém pojistné ochrany pro každého důraz na spokojenost klienta vysoká kvalita poskytovaných služeb

korektnost, trpělivost, profesionalita, transparentnost

služby, které se přizpůsobují životnímu stylu snadná cesta ke službám zkušení poradci po celé ČR

jednání na rovinu a bez průtahů otevřený přístup

pojistné produkty chránící před finanční ztrátou spojenou s nemocí

rychlá likvidace pojistných událostí optimální řešení pro každého



pružná reakce na aktuální požadavky trhu

pobočky a obchodní zastoupení po celé ČR

srozumitelné a přesné informace

nové pojistné produkty

zvyšování kvality služeb

kvalitní klientský servis

jistota          



soukromé zdravotní a nemocenské pojištění odpovědnost a tradice

zvyšování kvality služeb

pojistné produkty na míru

nabídka pojistných produktů pro občany i korporátní klientelu stabilní výsledky

vzájemný respekt mezi smluvními partnery

                 zodpovědnost
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nové pojistné produkty

snadná cesta ke službám
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Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále též „ČP ZDRAVÍ“ nebo
„Společnost“), 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 %.

Název: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Sídlo: Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 22. prosince 1992
IČ: 49240749
DIČ: CZ49240749
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2044
Vlastník společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %)

Profil společnosti

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.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je členem České asociace
pojišťoven.
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Jednotky 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Základní údaje

Celková aktiva tis. Kč 569 613 452 683 406 737 411 185 503 877 419 992

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

Vlastní kapitál tis. Kč 216 858 139 327 145 420 154 089 195 747 150 680

Čistý zisk tis. Kč 79 869 3 878 36 616 47 992 45 241 47 296

Objem předepsaného pojistného tis. Kč 355 698 295 660 205 982 190 146 187 108 270 153

Objem vyplacených plnění tis. Kč 91 427 79 767 73 894 88 450 105 423 113 982

Technické rezervy tis. Kč 304 556 280 623 242 659 223 146 186 168 215 490

Ostatní údaje

Počet vyřízených pojistných událostí ks 11 286 8 976 6 790 7 243 7 235 7 521

Počet uzavřených pojistných smluv ks 87 501 122 494 20 606 14 889 18 046 16 939

Počet zaměstnanců počet 51 55 40 40 45 48

Poměrové ukazatele

ROA (rentabilita celkového kapitálu) % 14,02 0,86 9,00 11,67 8,98 11,26

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) % 36,83 2,78 25,18 31,15 23,11 31,39

Zisk na akcii tis. Kč 799 39 366 480 452 473

Předepsané pojistné na zaměstnance tis. Kč 6 974 5 376 5 150 4 754 4 158 5 628

Základní ekonomické údaje
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Představenstvo

Ing. Miroslav Chlumský
člen představenstva od 1. května 2008
předseda představenstva od 5. května 2008

Mgr. Ivana Majerechová
členka představenstva od 23. dubna 2003

Dozorčí rada

Ing. Pavel Východský
člen dozorčí rady od 3. srpna 2001
předseda dozorčí rady od 13. prosince 2001 
do 13. srpna 2009

Ing. Miloš Stibor
člen dozorčí rady od 16. května 2005 do 31. října 2009

RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan
člen dozorčí rady od 13. srpna 2009
předseda dozorčí rady od 18. prosince 2009

Management společnosti

Ing. Miroslav Chlumský
generální ředitel od 1. února 2008

Mgr. Ivana Majerechová
výkonná ředitelka od 1. února 2008

Ing. Přemysl Gistr
člen představenstva od 29. října 2002

Ing. Jaromír Kohout 
člen představenstva od 16. května 2005

Ing. Ladislav Korobczuk
člen dozorčí rady od 1. listopadu 2009

JUDr. Ladislav Metelka
člen dozorčí rady volený zaměstnanci od 10. března 2003

Statutární orgány a vedení společnosti 
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Přehled nejdůležitějších událostí roku 2009

Rok 2009 se nesl ve znamení citelných projevů světové
hospodářské krize a tím předurčil vývoj nejen v produktové
nabídce naší Společnosti. Negativní dopady krize se
projevily mimo jiné sílící obavou klientů ze ztráty
zaměstnání a s tím spojeným zájmem o nová pojištění,
která zajistí dostatek finančních prostředků i pro úhradu
dlouhodobých závazků.

Společnost na nastalou skutečnost pružně zareagovala
a na pojistný trh uvedla Pojištění pravidelných výdajů,
určené k úhradě stálých plateb domácnosti při
dlouhodobé pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti 
či ukončení podnikání.

Pro velký zájem bylo toto pojištění ve spolupráci se
společností Generali Slovensko poisťovňa v druhé polovině
roku představeno i na slovenském pojistném trhu.
Rozšířenou variantou pojištění, která zahrnuje kromě
běžných výdajů domácností i splátky nejčastějších typů
úvěrů, následně Společnost doplnila pojištění majetku
a odpovědnosti občanů České pojišťovny.

Další novinkou na trhu se stalo Pojištění denní podpory
v případě dětské hospitalizace, vztahující se i na pobyty
v lázních, léčebnách, ozdravovnách a rehabilitačních
zařízeních. Ukázalo se, že je vhodným rozšířením pojistné
ochrany, které přispělo také k oživení zájmu o pojištění
určená dětem.

Úzká spolupráce s Českou pojišťovnou pokračovala i při
rozšiřování nabídky produktů pro firmy a zaměstnavatele.
Pro nové kolektivní pojištění osob Společnost připravila
Pojištění invalidity, které zaměstnance chrání před trvalým
poklesem příjmů způsobených nemocí nebo úrazem.

Mezi klienty si svou pozici upevnilo Pojištění pracovní
neschopnosti a hospitalizace při dopravních nehodách,
které zajímavým způsobem spojuje náhradu krátkodobého
i dlouhodobého výpadku příjmů v případě vážného
zranění při dopravní nehodě. Na velký zájem o toto
pojištění a bohužel i neklesající dopravní nehodovost
Společnost reagovala přípravou skupinové varianty
pojištění.

Na základě poptávky cestovních kanceláří Společnost
vyvinula Pojištění storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání,
které kompenzuje finanční ztrátu vzniklou odstoupením
od cestovní smlouvy. Další novinkou Společnost potěšila
i zájemce o pořízení nového bydlení, když přichystala
Skupinové pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr.

Během celého roku pokračovala i spolupráce s úvěrovými
společnostmi Home Credit a Home Credit Slovakia, pro
něž Společnost rozšířila stávající pojištění zneužití karty
o pojištění ztráty osobních dokladů nebo klíčů.



Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.   |   Výroční zpráva   |   20098

Úvodní slovo předsedy představenstva  

Vážení klienti, obchodní přátelé

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. má za sebou velmi úspěšný
rok, během kterého opět posílila svou pozici na pojistném
trhu v České republice. V roce 2009 jsme překonali
očekávání našeho akcionáře, České pojišťovny a.s., 
ve všech klíčových parametrech.

Byl to rok, ve kterém se nám podařil nárůst předepsaného
pojistného o 20 %. Hrubé předepsané pojistné ČP ZDRAVÍ
tak v roce 2009 navázalo na vysoký růst v předchozím roce
a dosáhlo úrovně 355,7 mil. Kč. Tato hodnota byla 
o 60 mil. Kč vyšší než v roce 2008 a potvrdila vysoký
růstový potenciál v našem tržním segmentu. Za velkým
nárůstem předepsaného pojistného stojí vedle rozvoje
produktové nabídky individuálních pojistných produktů
také rozvoj pojištění splátek úvěrů společnosti Home
Credit v České republice a na Slovensku. Na pojistných
plněních bylo klientům vyplaceno 86,7 mil. Kč. I přes růst
obchodní produkce a pojistného kmene a s tím spojených
nákladů, dosáhl hrubý zisk před zdaněním v roce 2009
historicky nejvyšší hodnoty 100,9 mil. Kč. 

V rámci skupiny Generali PPF Holding je ČP ZDRAVÍ
strategicky zaměřena na portfolio produktů souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a řešením situace klientů
v tíživých situacích výpadku příjmu. Produktová nabídka již
řadu let úzce navazuje na produkty dalších členů holdingu
v České republice. Obchodní síť sdílí ČP ZDRAVÍ se svou
mateřskou společností a je tak schopná těžit ze služeb
nejvýznamnější sítě obchodních míst a pojišťovacích
zprostředkovatelů.
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ČP ZDRAVÍ si jako hlavní strategický cíl pro příští období
stanovila podporu obchodních aktivit a pokračující
dynamický nárůst hodnoty předepsaného pojistného.
Nadále budeme rozvíjet oblasti komerčního pojištění
spojené zejména se zdravotním stavem klientů. Naše 
další kroky navazují na úspěšně zavedená připojištění
k vybraným prestižním produktům České pojišťovny a.s.
Tato připojištění budou v následujících měsících rozšířena
nejen co do počtu nosných produktů, ale i o nově
pokrývaná rizika. V souladu se strategií skupiny budeme
rozšiřovat produktové portfolio samostatných produktů 
ČP ZDRAVÍ. Právě tato obchodní nabídka je průběžně
připravována v těsné reakci na vývoj financování zdravotní
péče v České republice. V neposlední řadě očekáváme
další oživení i v pojištění spotřebitelských úvěrů, kde
chceme navázat na historické růsty předepsaného
pojistného.

Jménem vedení společnosti bych rád poděkoval všem
kolegům, pojišťovacím zprostředkovatelům naší mateřské
společnosti i našim obchodním partnerům za jejich podíl
na dosažení výborných výsledků roku 2009. 

Rád bych touto formou poděkoval i všem našim klientům,
kteří nám dali důvěru a svěřili ochranu svého zdraví
a finanční situace do rukou profesionálního týmu 
ČP ZDRAVÍ.

Věřím, že se nám bude dařit naplňovat naše strategické
cíle i v následujících letech a ČP ZDRAVÍ bude nadále patřit
mezi spolehlivé a respektované finanční instituce.

Ing. Miroslav Chlumský
předseda představenstva
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Zpráva dozorčí rady

V průběhu roku 2009 se dozorčí rada České pojišťovny
ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Společnost“) sešla celkem čtyřikrát.
Na svých zasedáních plnila úkoly v souladu s platnými
stanovami Společnosti a náležející jí zákonem. Zabývala 
se kontrolou hospodaření a stavu majetku Společnosti,
vedením účetnictví, kontrolou plnění obchodního
a finančního plánu a hodnocením aktivit Společnosti
zejména z pohledu účelného a hospodárného využívání
jejích prostředků a majetku. Mimořádnou pozornost
věnovala zlepšení výkonu funkce vnitřního auditu
a nastavení vnitřního kontrolního systému. Informace
čerpala z ústních i písemných zpráv předkládaných jí
představenstvem Společnosti.

Během roku 2009 došlo v dozorčí radě ke dvěma
personálním změnám.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti 
za uplynulý rok, ověřenou nezávislým auditorem
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., a návrh
představenstva Společnosti na rozdělení zisku roku 2009
společně s výplatou dividendy. Dále se seznámila se
Zprávou auditora a Zprávou o vztazích mezi propojenými
osobami za účetní období roku 2009.
Na základě všech těchto podkladů neshledala žádné
skutečnosti, které by byly důvodem k vyslovení jejího
negativního stanoviska k předloženým zprávám,
a doporučuje jedinému akcionáři schválit svým
rozhodnutím v rámci působnosti valné hromady
Společnosti:
– řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2009, 
– návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2009, 

včetně návrhu na výplatu dividendy.

Za výsledky dosažené v roce 2009 dozorčí rada děkuje
představenstvu a všem zaměstnancům Společnosti.

V Praze dne 26. dubna 2010 

RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan
předseda dozorčí rady
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Zpráva nezávislého auditora 
k účetní závěrce

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466  
120 00  Praha 2    
Česká republika
Telefon +420 251 151 111     
Fax +420 251 156 111

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00  Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
© 2010 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., 
či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466  
120 00 Praha 2    
Česká republika
Telefon +420 251 151 111     
Fax +420 251 156 111

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZDRAVÍ A.S.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., identifikační číslo 49240749, se sídlem Litevská 1174/8, Praha 
(dále „Společnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2009, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2009 a přílohu, včetně 
popisu podstatných účetních pravidel (dále „účetní závěrka“). 

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá představenstvo Společnosti. 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 vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené 
účetní odhady.

Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 
platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky 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 informacích uvedených v účetní závěrce. 
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení a věrné zobrazení 
účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2009 a jejího hospodaření za rok 
2009 v souladu s českými účetními předpisy.

5. března 2010

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Petr Kříž  Ing. Martin Mančík
represented by  Partner Statutory Auditor, Licence No. 1964
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Rozvaha
k 31. prosinci 2009

Aktiva  2009 2009 2009 2008
tis. Kč Hrubá výše Úprava Čistá výše   Čistá výše

B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 23 495 20 693 2 802 0

 a) zřizovací výdaje 2 741 2 741 0 0

C. Finanční umístění (investice) 494 030 0 494 030 374 296

C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 19 969 0 19 969 12 649

 1. Podíly s podstatným vlivem 19 969 0 19 969 12 649

C.III. Jiná finanční umístění  474 061 0 474 061 361 647

 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 48 652 0 48 652 34 249

 2. Dluhové cenné papíry – realizovatelné 367 501 0 367 501 257 027

 3. Depozita u finančních institucí 60 103 0 60 103 71 764

 4. Ostatní finanční umístění -2 195 0 -2 195 -1 393

E. Dlužníci   53 439 9 664 43 775 49 110

E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění 43 742 9 664 34 078 30 633

 1. Pojistníci 43 056 9 307 33 749 30 407

 2. Pojišťovací zprostředkovatelé 686 357 329 226

E.II. Pohledávky z operací zajištění 7 413 0 7 413 8 943

E.III. Ostatní pohledávky  2 284 0 2 284 9 534

F. Ostatní aktiva 14 625 5 967 8 658 7 876

F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 9 487 5 967 3 520 3 297

F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 5 138 0 5 138 4 579

G. Přechodné účty aktiv 20 348 0  20 348 21 401

G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy – neživotní pojištění 18 148  0 18 148 18 044

G.III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 2 200 0 2 200 3 357

 a) dohadné položky aktivní 326 0 326 0

 Aktiva celkem 605 937 36 324 569 613 452 683



13 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. | Výroční zpráva | 2009

Pasiva
tis. Kč  2009 2008

A. Vlastní kapitál  216 858  139 327

A.I. Základní kapitál 100 000 100 000

A.IV. Ostatní kapitálové fondy -1 300 372

A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 10 539 10 289

A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období  27 750 24 788

A.VII. Zisk běžného účetního období 79 869 3 878

C. Technické rezervy 304 556 280 623

C.1 Rezerva na nezasloužené pojistné: 36 065 39 226

 a) hrubá výše 36 290 39 425

 b) podíl zajišťovatelů (-) 225 199

C.3. Rezerva na pojistná plnění: 67 916 51 196

 a) hrubá výše 84 159 67 935

 b) podíl zajišťovatelů (-) 16 243 16 739

C.5. Vyrovnávací rezerva: 2 396 1 200

 a) hrubá výše 2 396 1 200

C.8. Rezerva pojistného neživotních pojištění: 198 179 189 001

 a) hrubá výše 198 179 189 001

E. Ostatní rezervy 848 931

E.III. Ostatní rezervy 848 931

F. Depozita při pasivním zajištění 40 0

G. Věřitelé 45 090 28 532

G.I. Závazky z operací přímého pojištění, 9 347 6 939

G.II. Závazky z operací zajištění 14 200 16 865

G.V. Ostatní závazky, z toho: 21 543 4 728

 a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 15 812 1 000

H. Přechodné účty pasiv 2 221 3 270

H.II. Ostatní přechodné účty pasiv – dohadné položky pasivní  2 221 3 270

 Pasiva celkem 569 613 452 683
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Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 31. prosince 2009

 2009 2008
tis. Kč Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek

I. Technický účet k neživotnímu pojištění      

 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:      

 a) předepsané hrubé pojistné 355 698   295 660  

 b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 58 211   52 397  

 Mezisoučet  297 487   243 263 

 c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) 3 135   6 093  

 d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, 
  podíl zajišťovatelů (+/-) 26   -18  

 Mezisoučet  3 161   6 111 

 Výsledek   300 648   237 152

 2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) 
  z netechnického účtu    29 553   -30 134

 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění   9 237   14 914

 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:      

 a) náklady na pojistná plnění:      

  aa) hrubá výše 91 427   79 767  

  ab) podíl zajišťovatelů (-) 32 459   29 406  

 Mezisoučet  58 968   50 361 

 b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-):      

  ba) hrubá výše 16 225   15 642  

  bb) podíl zajišťovatelů (-) -496   940  

 Mezisoučet  16 721   14 702 

 Výsledek   75 689   65 063

 5. Změna stavu ostatních technických rezerv, 
  očištěné od zajištění (+/-)   9 177   16 347

 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění   42   0

 7. Čistá výše provozních nákladů:      

 a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 73 289    57 042 

 b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) -104    -13 123 

 c) správní režie 75 710    65 234 

 d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 184    184 

 Výsledek   148 711   108 969

 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění   12 207   11 659

 9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)     1 196   804

 10. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění    92 416   19 090
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 2009 2008
tis. Kč Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek

III. Netechnický účet      

 1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění    92 416   19 090

 2. Výnosy z finančního umístění (investic):      

 a) výnosy z ostatního finančního umístění (investic)      

 aa) z ostatních investic 18 104   10 137  

 Mezisoučet  18 104   10 137 

 b) výnosy z realizace finančního umístění (investic)  233 313   150 843 

 c) změny hodnoty finančního umístění (investic)  16 691   0 

 Výsledek   268 108   160 980

 3. Náklady na finanční umístění (investice):      

 a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků  1 264   1 144 

 b) změny hodnoty finančního umístění (investic)  0   43 925 

 c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)  225 075   155 715 

 Výsledek   226 339   200 784

 4. Převod výnosů z finančního umístění (investic) 
  na technický účet k neživotnímu pojištění    -29 553   30 134

 5. Ostatní výnosy   908   470

 6. Ostatní náklady   4 612   4 782

 7. Daň z příjmů z běžné činnosti     20 883       1 068

 8. Zisk z běžné činnosti po zdanění   80 045       4 040

 9. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách   176   162

 10. Zisk za účetní období     79 869       3 878
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2009

 Základní  Zákonný  Sociální  Oceňovací  Nerozdělený  Celkem
 kapitál rezervní fond rozdíly zisk 
tis. Kč  fond    

Zůstatek k 1. lednu 2008 100 000 7 212 1 070 0 37 137 145 419

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 372 0 372

Čistý zisk za účetní období 0 0 0 0 3 878 3 878 

Dividendy 0 0 0 0 -10 000 -10 000

Převody do fondů 0 1 830 519 0 -2 349 0

Použití fondů 0 0 -343 0 0 -343

Zůstatek k 31. prosinci 2008 100 000 9 042 1 246 372 28 666 139 326

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 0 0 0 -1 672 0 -1 672

Čistý zisk za účetní období 0 0 0 0 79 869 79 869

Převody do fondů 0 194 722 0 -916 0

Použití fondů 0 0  -665 0 0 -665

Zůstatek k 31. prosinci 2009 100 000 9 236 1 303 -1 300 107 619 216 858
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1. Všeobecné informace

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 17. června 1993 a její sídlo je v Praze 10, 
Litevská 1174/8. Od 1. července 2009 Společnost přesunula část aktivit do nového pracoviště v Praze 4, Na Pankráci 1658/121.

Jediným akcionářem Společnosti je Česká pojištovna a.s. Údaje účetní závěrky Společnosti jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky 
společnosti Česká pojišťovna a.s., koncernu Generali PPF Holding B.V., Nizozemí a Assicurazioni Generali S.p.A., Itálie. Konečnou mateřskou 
společností je Assicurazioni Generali S.p.A.

Konsolidovanou účetní závěrku je možno získat v sídle jediného akcionáře Společnosti Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1.

Dne 27. května 1993 obdržela Společnost povolení od příslušného orgánu státního dozoru k podnikání v pojišťovnictví pro území České 
republiky podle § 8 odst. 1 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Dne 12. prosince 2001 požádala v souladu se 
zákonem č. 363/1999 Sb. o povolení k provozování pojišťovací činnosti, a to pro pojistné odvětví č. 1, 2 a 18. Toto jí bylo uděleno rozhodnutím 
Ministerstva financí č. 322/20696/2002 ze dne 13. března 2002.

Dne 19. července 2006 Společnost informovala Českou národní banku o svém záměru rozšířit svou činnost o další pojistné odvětví neživotních 
pojištění, a to o pojistné odvětví č. 16 (Pojištění různých finančních ztrát) podle části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. 
Dne 14. prosince 2006 Česká národní banka rozhodla schválit rozšíření činnosti Společnosti, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2006.

Na základě uděleného souhlasu s provozováním pojišťovací činnosti na území Slovenské republiky poskytuje Společnost na území Slovenské 
republiky pojištění úrazu dle odvětví č. 1, pojištění nemoci dle odvětví č. 2 a pojištění jiných finančních ztrát dle odvětví č. 16 části B odvětví 
neživotních pojištění přílohy č. 1 k Zákonu č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znění. 

Společnost provozuje následující pojistná odvětví/skupiny pojištění:
– úrazové pojištění a pojištění nemoci;
– pojištění různých finančních ztrát.
 
Organizační struktura Společnosti
Orgány Společnosti jsou:
– valná hromada;
– představenstvo;
– dozorčí rada.

Organizačními útvary Společnosti jsou:
– úsek;
– oddělení.

Oddělení je zřizováno pro jednotlivé diferencované agendy. Oddělení je řízeno vedoucím oddělení.

Příloha k účetní závěrce
za rok končící 31. prosince 2009
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Podnikatelské prostředí
Hrubé předepsané pojistné Společnosti v roce 2009 navázalo na vysoké tempo růstu v předchozím roce, a dosáhlo úrovně 355,7 mil. Kč. Tato 
hodnota byla o 60 mil. Kč vyšší než v roce 2008 a potvrdila vysoký růstový potenciál v tržním segmentu Společnosti. Za velkým nárůstem 
předepsaného pojistného stojí vedle rozvoje produktové nabídky individuálních pojistných produktů i rozvoj pojištění splátek úvěrů Home 
Creditu v České republice a na Slovensku. Na pojistných plněních bylo klientům vyplaceno 86,7 mil. Kč. Růst obchodní produkce a pojistného 
kmene přispěl v roce 2009 k vytvoření historicky nejvyšší hodnoty hrubého zisku před zdaněním ve výši 100,9 mil. Kč. 

Přestože byly vybrané segmenty pojišťovnictví postiženy pokračujícími nepříznivými dopady finanční krize, zejména nižší všeobecnou likviditou 
pojistníků, což se projevilo zejména vyšší stornovostí pojistných smluv, Společnost dokázala rychle zareagovat na danou situaci a nabídla nové 
produkty založené na pojištění ztráty příjmů a odrážející potřeby doby. Kromě jiných postupů a kroků souvisejících s vlivy finanční krize i rychlá 
nabídka nových produktů přinesla Společnosti ekonomický růst. 

Společnost si je vědoma přetrvávající finanční krize a jejích vlivů, které se mohou projevit i v následujícím období, a proto vedení Společnosti činí 
všechna nezbytná opatření na podporu udržitelnosti a růstu Společnosti i v příštím roce.

2. Účetní postupy

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančního umístění a technických rezerv 
na reálnou hodnotu (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví). Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou vydanou 
Ministerstvem financí České republiky a Českými účetními standardy pro pojišťovny. 

Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.

(b) Finanční umístění
Společnost klasifikuje jako finanční umístění: 
– Finanční umístění v podnikatelských seskupeních;
– Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních); 
– Depozita u finančních institucí;
– Deriváty k obchodování.

Finanční umístění v podnikatelských seskupeních
V souladu s ustanovením Dohody zakladatelů ze dne 14. prosince 2007 drží Společnost 32,5 % podíl (3 250 ks akcií) na základním kapitálu 
zahraniční pojišťovny v Bělorusku. Celková výše majetkové účasti činí 19 969 tis. Kč (bod 4a). V průběhu roku 2009 byla majetková účast 
navýšena o 8 991 tis. Kč. V této přidružené společnosti Společnost vykonává podstatný vliv svým podílem na finančním a provozním 
rozhodování, ale nemá možnost tuto společnost ovládat.

Majetková účast se k rozvahovému dni oceňuje reálnou hodnotou. Reálná hodnota je odhadnuta s využitím podílu Společnosti na vlastním 
kapitálu přidružené společnosti. Změny reálné hodnoty majetkové účasti se vykazují ve vlastním kapitálu.

Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních)
Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související s pořízením (např. poplatky 
a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou účtovány k datu vypořádání. 

Veškeré cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena 
kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. 

V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako:
– podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií;
– čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika v případě dluhopisů a směnek.

Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely 
zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni 
vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity 
trhu a úvěrového rozpětí. 
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Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem obsahují zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, případně jiné cenné papíry 
s proměnlivým výnosem kromě investic do podnikatelských seskupení. Změny reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým 
výnosem se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.

Společnost klasifikovala veškeré dluhové cenné papíry jako realizovatelné cenné papíry.

Realizovatelné dluhové cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ani cennými 
papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity. Změny reálné hodnoty se vykazují ve 
výkazu zisku a ztráty.

Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde ke změně původního záměru vedení Společnosti, kromě následujících případů:
– přesun do a z portfolia dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů není povolen;
– při prodeji nebo přesunu kterýchkoliv dluhových cenných papírů držených do splatnosti musí Společnost převést zbytek portfolia dluhových 

cenných papírů držených do splatnosti do realizovatelných dluhových cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních období nelze 
zařadit žádné dluhové cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji v době tří 
měsíců před splatností cenného papíru nebo v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta. 

Depozita u finančních institucí
Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. 
Změny reálné hodnoty depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.

Finanční deriváty
Finanční deriváty tvořené měnovými forwardy, jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány reálnou hodnotou. 

Reálné hodnoty jsou odvozeny z kótovaných tržních cen a z modelů diskontovaných peněžních toků, které vycházejí pouze z dostupných tržních 
údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto 
dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky 
včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 

Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní finanční umístění.

Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování se vykazují jako přírůstky resp. úbytky hodnoty finančního umístění ve výkazu zisku 
a ztráty. 

(c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jiný než pozemky a stavby je prvotně oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje náklady vynaložené na 
uvedení majetku do současného stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti) je odpisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané 
životnosti. Hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 000 Kč a nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 60 000 Kč je 
považován za drobný majetek a je odepsán do nákladů při spotřebě.

Společnost uplatňuje tyto doby odepisování v letech:

 

Software 3 roky

Zařízení 1–10 let

Inventář 1–10 let

Motorová vozidla 5 let

Technické zhodnocení najaté budovy 30 let

V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, 
je k takovému majetku vytvořena opravná položka.

Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení 
jednotlivé majetkové položky překračující 40 000 Kč (60 000 Kč u nehmotného majetku) ročně je aktivováno.
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(d) Pohledávky
Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pohledávkám 
po splatnosti.

Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti jednoznačně souvisejících s pojišťovací činností se vykazuje mezi 
ostatními technickými náklady resp. výnosy. Tvorba resp. rozpuštění těchto opravných položek ani odpis pohledávek neovlivňují hrubé 
předepsané pojistné. 

Tvorba resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti, které nesouvisejí jednoznačně s pojišťovací činností, se vykazuje mezi 
ostatními netechnickými náklady resp. výnosy. 

(e) Cizí měny
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou 
(„ČNB“) k rozvahovému dni. 

S výjimkou majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí jsou veškeré realizované a nerealizované 
kurzové zisky a ztráty vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí je kurzový rozdíl součástí reálné hodnoty 
a samostatně se o něm neúčtuje.
 
(f) Technické rezervy
Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je zabezpečit krytí závazků 
vznikajících z pojistných smluv. Technické rezervy se vykazují v reálné hodnotě v návaznosti na požadavky českých účetních předpisů, jak je 
popsáno níže. 

Společnost vytvářela následující technické rezervy:

Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle jednotlivých smluv neživotního pojištění, a to z části předepsaného pojistného, která se 
vztahuje k následujícím účetním obdobím. Společnost používá k odhadu rezervy metodu „pro rata temporis“.

Rezerva pojistného neživotních pojištění 
Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm odvětvím neživotních pojištění, kde je výše pojistného závislá na vstupním věku. 

Tato rezerva představuje současnou hodnotu očekávaných budoucích pojistných plnění včetně nákladů spojených se správou pojištění, a to po 
odpočtu současné hodnoty očekávaného budoucího pojistného.

Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění není diskontována na současnou hodnotu a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí: 
– v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období neuhrazených (RBNS);
– v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR).

Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů nákladů na pojistná plnění. Rezerva na pojistná plnění se snižuje o regresy a jiné obdobné 
nároky Společnosti.

Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí matematických a statistických metod. 

Rezerva na pojistná plnění rovněž zahrnuje veškeré očekávané výlohy související se zpracováním pojistných plnění.

Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva pokrývá riziko nepředvídatelných událostí, které nebyly zohledněny v rezervě na pojistná plnění, a riziko pojistných událostí 
mimořádné povahy. Výše rezervy se stanoví v návaznosti na platné české pojistné předpisy.
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(g) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy. Zahrnují náklady vzniklé 
v běžném účetním období, které se ale vztahují k výnosům období budoucích.

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy neživotního pojištění jsou časově rozlišeny a vykázány jako aktivum.

Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy se vypočítá za použití pojistně matematických metod odpovídajících metodám 
výpočtu rezervy pojistného neživotních pojištění.

(h) Předepsané hrubé pojistné
Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto 
částky vztahují k pozdějším účetním obdobím.

(i) Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění se účtují v okamžiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) výše plnění. Tyto náklady zahrnují i náklady 
Společnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti.

Náklady a výnosy vzniklé během období se účtují v návaznosti na to, zda souvisejí či nesouvisejí s pojišťovací činností.

Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s pojišťovací činností se účtují na příslušný technický účet. Ostatní náklady a výnosy se vykazují 
na netechnickém účtu. 

Náklady a výnosy z finančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a jejich poměrná část je následně převedena na technický 
účet neživotního pojištění. Klíčem k přerozdělení nákladů a výnosů z finančního umístění je poměr mezi průměrnou hodnotou technických 
rezerv a průměrnou hodnotou finančního umístění za účetní období.

(j) Rozdělení výnosů a nákladů mezi technický neživotní účet a netechnický účet

Náklady a výnosy vzniklé během období se účtují v návaznosti na to, zda souvisejí či nesouvisejí s pojišťovací činností.

Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s pojišťovací činností se účtují na příslušný technický účet. Ostatní náklady a výnosy se vykazují 
na netechnickém účtu.

Náklady a výnosy z finančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a jejich poměrná část je následně převedena na technický 
účet neživotního pojištění. Klíčem k přerozdělení nákladů a výnosů z finančního umístění je poměr mezi průměrnou hodnotou technických 
rezerv a průměrnou hodnotou finančního umístění za účetní období.

(k) Leasing
Majetek užívaný na základě smluv o finančním leasingu není aktivován a je účtován stejným způsobem jako operativní leasing s tím, že částky 
nájemného jsou zahrnuty do nákladů rovnoměrně po dobu trvání smlouvy. Rovněž celkové leasingové závazky nejsou vykazovány v pasivech.

(l) Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond
Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům představenstva a dozorčí rady.

Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů a poskytuje příspěvky na 
pojistné na soukromé životní pojištění svých zaměstnanců. Tyto příspěvky jsou účtovány přímo do osobních nákladů. 

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není příděl do 
sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku 
a ztráty, ale jako snížení fondu. Sociální fond tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako závazek.
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(m) Pasivní zajištění
Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůstatkové hodnotě technických rezerv krytých předmětnými existujícími zajistnými smlouvami 
snižují hrubou výši technických rezerv.

Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací hodnotě.

Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných plněních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku a ztráty uvádějí samostatně od 
odpovídajících hrubých hodnot. 

Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v plné výši vykázána ve výkazu zisku a ztráty v období, ke kterému věcně přísluší.

Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty pohledávek ze zajištění a zajistných aktiv vztahujících se k technickým rezervám. 
V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty.

(n) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou 
s použitím závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti 
očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.

Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci.

(o) Transakce se spřízněnými stranami
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
– akcionář Společnosti a společnosti, kde má tento akcionář rozhodující vliv;
– členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, 

kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv;
– přidružená společnost.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodech 4, 16, 17 a 20.

(p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto 
události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly 
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Řízení rizik

Činnost Společnosti je ovlivněna řadou klíčových rizik, zejména pojistným rizikem, investičním rizikem a provozním rizikem. Vedení Společnost 
si je těchto rizik vědomo a snaží se jim čelit jak vlastními vnitřními kontrolními procesy tak i společně nastavenými řídícími a kontrolními 
mechanismy v rámci organizačního celku Generali PPF Holdingu.

Z podstaty podnikání je Společnost vystavena pojistně-technickému riziku, které vyplývá ze skutečnosti, že pojistné sazby jsou kalkulovány na 
základě odhadů škod. Tyto podléhají určitým vývojům v čase, které Společnost musí sledovat a vyhodnocovat.
Pojistné-technické riziko Společnost řídí především využitím proporcionálního zajištění v kombinaci se zajištěním škodního nadměrku. Dále je 
toto riziko řízeno držením dostatečné výše technických rezerv, pravidelným vyhodnocováním škodních průběhů a rizikových profilů a dalších 
analýz s tímto souvisejících.

Neopominutelné je i riziko nesplnění regulačních opatření, fiskální riziko a míra solventnosti. Společnost sleduje plnění požadavků regulačních 
opatření, jejich změny a zabezpečuje posuzování těchto změn právními experty, aby transakce Společnosti byly v souladu s opatřeními orgánů 
dohledu. Stejně tak Společnost kontroluje a vyhodnocuje, ve spolupráci s daňovým poradcem, fiskální rizika. Ani disponibilní míra solventnosti 
Společnosti není opomíjeným rizikem a ze strany vedení Společnosti je pravidelně sledována a analyzována.
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4. Finanční umístění

(a) Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 

Podíly v osobách s podstatným vlivem k 31. prosinci 2009

Zahraniční Počet Nominální Cena Podíl Podíl Hospodářský Čistý Příjem
společnost akcií  hodnota pořízení na na výsledek vlastní z dividend/
 (ks) (Kč) (tis. Kč) základním vlastním v roce  kapitál* podíl na
    kapitálu  kapitálu 2009*  (tis. Kč) zisku
    (%) (%) (tis. Kč)  v roce 2009
        (tis. Kč)

IS ZAO Generali Bělorusko, Minsk 3 250 14 403 21 269 32,50 % 19 969 11 189 61 444 0

Oceňovací rozdíl (bod 10)   -1 300     

Reálná hodnota   19 969     

* neauditováno

Podíly v osobách s podstatným vlivem k 31. prosinci 2008

Zahraniční Počet Nominální Cena Podíl Podíl Hospodářský Čistý Příjem
společnost akcií  hodnota pořízení na na výsledek vlastní z dividend/
 (ks) (Kč) (tis. Kč) základním vlastním v roce  kapitál* podíl na
    kapitálu kapitálu 2008*  (tis. Kč) zisku
    (%) (%) (tis. Kč)  v roce 2008
        (tis. Kč)

IS ZAO Generali Bělorusko, Minsk 3 250 9 046 12 277 32,5 % 12 649 5 888 38 920 0

Oceňovací rozdíl (bod 10)   372     

Reálná hodnota   12 649      

* neauditováno

U uvedené společnosti nejsou rozdíly mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími právy.

(b) Jiná finanční umístění

Investice do cenných papírů 

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 48 652 34 249

Dluhové cenné papíry – realizovatelné 367 501 257 027

Reálná hodnota celkem  416 153 291 276

Cenné papíry byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje. 

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha (“BCPP”) 1 832 9 844

Obchodované na zahraničních burzách cenných papírů 46 820 24 405

Reálná hodnota celkem 48 652 34 249

Realizovatelné dluhové cenné papíry 

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Obchodované na hlavním nebo vedlejším trhu BCPP  176 665 85 464

Obchodované na volném trhu BCPP  63 396 72 808

Obchodované na zahraničních burzách cenných papírů 127 440  98 755

Reálná hodnota celkem 367 501 257 027
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Pořizovací cena cenných papírů může být analyzována následovně:

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 48 248 54 791

Dluhové cenné papíry – realizovatelné  374 614 281 101

Pořizovací cena celkem 422 862 335 892

Depozita u finančních institucí a ostatní finanční umístění

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Depozita u finančních institucí  

Raiffeisenbank a.s. 25 000 0

PPF banka a.s. 5 100 5 900

Komerční banka a.s. 24 002 58 000

Československá obchodní banka, a.s. 6 001 7 864

Reálná hodnota celkem 60 103 71 764

Ostatní finanční umístění  

Reálná hodnota derivátů k obchodování (bod 5) -2 195 -1 393

5. Finanční deriváty

tis. Kč
31. prosince  2009 2008

Reálná hodnota derivátů k obchodování -2 195 -1 393

Finanční deriváty byly sjednány na mimoburzovním trhu („OTC”) a byly oceněny za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích technik, 
které využívají výhradně dostupné tržní údaje.

   2009   2008
 Nominální Kladná Záporná Nominální Kladná Záporná
tis. Kč hodnota reálná reálná hodnota reálná reálná
31. prosince  hodnota hodnota  hodnota hodnota

Deriváty k obchodování      

Měnové deriváty      

Forwardy 128 525 0 -2 195 93 084 1 063 2 456

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Kladná reálná hodnota derivátů k obchodování  0 1 063

Záporná reálná hodnota derivátů k obchodování  -2 195 2 456

Reálná hodnota celkem (bod 4(b)) -2 195 -1 393

Deriváty, poskytující efektivní zajištění pozic Společnosti z pohledu řízení rizik, ale nesplňující dle platných českých účetních předpisů kritéria 
zajišťovacího účetnictví, jsou účtovány jako deriváty k obchodování. Oceňovací rozdíly těchto derivátů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

Výše uvedené tabulky obsahují detailní přehled o nominálních a pomyslných jistinách a reálných hodnotách finančních derivátů Společnosti 
otevřených ke konci roku. Tyto měnové deriváty umožňují Společnosti převést, změnit nebo snížit příslušná měnová rizika.

Nominální a pomyslné jistiny slouží pro objemové porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Společnosti vůči 
úvěrovým ani cenovým rizikům.
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6. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

 1. ledna  Přírůstky 31. prosince  Přírůstky 31. prosince
tis. Kč 2008  2008  2009

Pořizovací cena     

Zřizovací výdaje 2 741 0 2 741 0 2 741

Software 17 179  0 17 179 3 575 20 754

 19 920  0 19 920 3 575 23 495

Oprávky     

Zřizovací výdaje 2 741 0 2 741 0 2 741

Software 17 103 76 17 179   773 17 952

 19 844 76 19 920   773 20 693

Zůstatková hodnota     76  0   2 802

Dlouhodobý hmotný majetek

 1. ledna  Přírůstky Úbytky 31. prosince Přírůstky Úbytky 31. prosince
tis. Kč 2008   2008   2009

Pořizovací cena       

Samostatné movité věci  3 128 275 0 3 403 2 125 849 4 679

Automobily 4 061 405 410 4 056 0 0 4 056

Technické zhodnocení 398 0 0 398 0 398 0

Neodepisovaný majetek    60   0   0    60     0     0    60

 7 647 680 410 7 917 2 125 1 247 8 795

Oprávky       

Samostatné movité věci  2 485 352 0 2 837 744 850 2 731

Automobily 1 465 1 031 248 2 248 988 0 3 236

Technické zhodnocení    19    13   0    32   366   398     0

 3 969 1 396 248 5 117 2 098 1 248 5 967

Zůstatková hodnota 3 678   2 800   2 828

Zásoby   875     497     692

Celkem 4 553   3 297   3 520

Závazky z majetku získaného formou finančního leasingu lze analyzovat takto:

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Splacené leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu  640 486

Nesplacené leasingové splátky splatné do jednoho roku 154 154

Nesplacené leasingové splátky splatné později než po jednom roce  141 295

Celková výše leasingových splátek ze současných smluv o finančním leasingu 935 935
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7. Dlužníci

 Pohledávky Pohledávky  Pohledávky Ostatní Celkem
 za  za pojišťo- z operací pohledávky 
 pojistníky vacími  zajištění  
  zprostřed-   
tis. Kč  kovateli

K 31. prosinci 2009     

Do splatnosti 31 355 655 7 413 1 729 41 152

Po splatnosti 11 701 31 0 555 12 287

 43 056 686 7 413 2 284 53 439

Opravná položka  -9 307 -357 0 0 -9 664

 33 749  329 7 413 2 284 43 775

K 31. prosinci 2008     

Do splatnosti 3 521 0 2 365 7 029 12 915

Po splatnosti 35 920  581 6 578 2 505 45 584

 39 441 581 8 943 9 534 58 499

Opravná položka  -9 034 -355 0 0 -9 389

 30 407  226 8 943 9 534 49 110

Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 20.

Změny opravných položek k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:

tis. Kč   2009   2008

Počáteční zůstatek k 1. lednu 9 389 9 827

Tvorba opravné položky (bod 18) 9 664 9 389

Rozpuštění a použití opravné položky (bod 18) -9 389 -9 827

Konečný zůstatek k 31. prosinci  9 664  9 389

8. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Hotovost na účtech u finančních institucí 4 917 4 267

Hotovost v pokladně   221   312

 5 138 4 579

9. Přechodné účty aktiv

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Časově rozlišené náklady na pojistné smlouvy 18 148 18 044

Ostatní náklady příštích období, z toho: 2 027 3 095

– odměny dle dodatku ke smlouvě o spolupráci 1 233 2 467

Náklady příštích období – leasing    173    262

 20 348 21 401
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10. Vlastní kapitál 

Schválené a vydané akcie

tis. Kč
31. prosince  Počet 2009 Počet 2008

Kmenové akcie v nominální hodnotě 1 mil. Kč, plně splacené  100 100 000 100 100 000

 
Zákonný rezervní fond lze použít výhradně k úhradě ztrát. V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Společnost vytváří 
zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedosáhne 20 % základního kapitálu. 

Oceňovací rozdíly 

tis. Kč
31. prosince 2009  2008

Finanční umístění ve společnostech s podstatným vlivem (bod 4(a)) -1 300 372

Zisk po zdanění

Čistý zisk ve výši 79 869 tis. Kč za rok 2009 je navržen k rozdělení takto:

tis. Kč   2009

Příděl do zákonného rezervního fondu 3 993

Příděl do sociálního fondu 867

Převod do nerozděleného zisku 75 009

 79 869

Rozdělení zisku za rok 2008 je uvedeno v přehledu o změnách vlastního kapitálu. 

11. Technické rezervy

31. prosince 2009 Rezerva  Podíl Rezerva
tis. Kč brutto zajistitele netto

Rezerva na nezasloužené pojistné 36 290 225 36 065

Rezerva na pojistná plnění 84 159 16 243 67 916

Vyrovnávací rezerva 2 396 0 2 396

Rezerva pojistného neživotních pojištění 198 179      0 198 179

 321 024 16 468 304 556

31. prosince 2008 Rezerva  Podíl Rezerva
tis. Kč brutto zajistitele netto

Rezerva na nezasloužené pojistné 39 425 199 39 226

Rezerva na pojistná plnění 67 935 16 739 51 196

Vyrovnávací rezerva 1 200 0 1 200

Rezerva pojistného neživotních pojištění 189 001      0 189 001

 297 561 16 938 280 623

Částky rezerv pasivního zajištění a podíly zajistitele na technických rezervách jsou dále analyzovány v bodě 16.
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Rezerva na pojistná plnění 

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Hrubá výše rezervy na pojistné události hlášené, ale neuhrazené (RBNS) 38 503 33 155

Hrubá výše rezervy na pojistné události nastalé, ale dosud nenahlášené (IBNR) 45 656 34 780

 84 159 67 935

tis. Kč   2009   2008

Stav rezervy na pojistná plnění k 1. lednu  62 889 48 005

Výplaty pojistných plnění vzniklých před 1. lednem -39 061 -33 523

Run-off rezerv na pojistná plnění     431 -1 343

Stav rezervy na pojistná plnění k 31. prosinci z kmene k 1. lednu  24 259 13 139

Změnu stavu hrubé výše technických rezerv lze analyzovat takto:

 1. ledna  Tvorba Použití 31. prosince
tis. Kč 2009   2009

Rezerva na nezasloužené pojistné 39 425 25 680 28 815 36 290

Rezerva na pojistná plnění 67 935 101 352 85 128 84 159

Vyrovnávací rezerva 1 200 1 196 0 2 396

Rezerva pojistného neživotních pojištění 189 001   9 831     653 198 179

 297 561 138 059 114 596 321 024

  1. ledna  Tvorba Použití 31. prosince
tis. Kč 2008   2008

Rezerva na nezasloužené pojistné 33 332 19 501 13 408 39 425

Rezerva na pojistná plnění 52 293 43 012 27 370 67 935

Vyrovnávací rezerva 396 804 0 1 200

Rezerva pojistného neživotních pojištění 172 654 16 744    397 189 001

 258 675 80 061 41 175 297 561

12. Ostatní rezervy

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Rezerva na nevybranou dovolenou 848 931

 
Změnu stavu ostatních rezerv lze analyzovat takto:

Rezerva na nevybranou dovolenou
tis. Kč 2009 2008

K 1. lednu  931 695

Tvorba 848 351

Rozpuštění  -931 -115

K 31. prosinci   848  931

13. Věřitelé

tis. Kč
31. prosince 2009  2008

Závazky za pojistníky  6 964 5 389

Závazky za makléři a agenty 2 383 1 550

Závazky při operacích zajištění (bod 16) 14 200 16 865

Ostatní závazky 21 543  4 728

 45 090 28 532

 
Veškeré závazky jsou splatné do 1 roku. 
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Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, veřejného 
zdravotního pojištění a daňových nedoplatků.

Závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.

Závazky se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 20.

14. Přechodné účty pasiv

Přechodné účty pasiv jsou tvořeny dohadnými položkami pasivními k 31. prosinci 2009 ve výši 2 221 tis. Kč (2008: 3 270 tis. Kč).

15. Technický účet neživotního a životního pojištění 

Neživotní pojištění

 Předepsané Zasloužené Hrubé Hrubé
 hrubé hrubé náklady provozní
2009 pojistné pojistné na pojistná výdaje
tis. Kč   plnění 

Úrazové pojištění a pojištění nemoci 312 726 315 932 99 935 124 548

Pojištění různých finančních ztrát  42 972  42 901   7 717  24 347

 355 698 358 833 107 652 148 895

 Předepsané Zasloužené Hrubé Hrubé
 hrubé hrubé náklady provozní
2008 pojistné pojistné na pojistná výdaje
tis. Kč   plnění 

Úrazové pojištění a pojištění nemoci 263 694 257 601 89 695 90 925

Pojištění různých finančních ztrát  31 966  31 966  5 714  18 228

 295 660 289 567 95 409 109 153

V rámci převodů mezi netechnickým účtem a technickým účtem neživotního pojištění byl převeden čistý zisk z finančního umístění ve výši 
29 553 tis. Kč (2008: -30 134 tis. Kč).

Výsledek netechnického účtu za rok 2009 představoval ztrátu -12 547 tis. Kč (2008: -15 212 tis. Kč).

Geografické členění hrubého předepsaného pojistného

tis. Kč   2009   2008

Česká republika 329 275 282 216

Slovenská republika  26 423  13 444

 355 698 295 660

 

16. Pasivní zajištění

Společnost používá tyto zajistitele:
– GP Reinsurance EAD
– Česká pojišťovna a.s.

Pohledávky, závazky, výnosy a náklady z pasivního zajištění

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Pohledávky ze zajištění (bod 7) 7 413 8 943

Podíl zajišťovatelů na rezervě na nezasloužené pojistné (bod 11) 225 199

Podíl zajišťovatelů na rezervě na pojistná plnění (bod 11) 16 243 16 739

Závazky ze zajištění (bod 13) -14 200 -16 865

Saldo pasivního zajištění (závazek )  -6 787  -7 922
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Neživotní pojištění   
tis. Kč  2009   2008

Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům -58 211 -52 397

Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění 32 459 29 406

Podíl zajišťovatelů na změně stavu rezervy na nezasloužené pojistné  26 -18

Podíl zajišťovatelů na změně stavu rezervy na pojistná plnění  -496 940

Provize ze zajištění      184     184

Výsledek pasivního zajištění -26 038 -21 885

17. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a správní režie

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Celková výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy zaúčtovaných v rámci přímého pojištění, zejména provize při získávání, obnovování, 
inkasování a za správu portfolia se člení následovně:

Neživotní pojištění
tis. Kč   2009   2008

Získávání 13 601 12 176

Obnovování  7 501   7 048

Přímé provize celkem 21 102 19 224

Ostatní pořizovací náklady 50 857 36 302

Interní pořizovací náklady  8 831   8 563

Celkem 80 790  64 089

Změna odložených pořizovacích nákladů   -104 -13 123

Celkové pořizovací náklady 80 686  50 966

Správní režie

tis. Kč   2009   2008

Správní režie – neživotní pojištění 75 710 65 234

Správní režii lze analyzovat následovně:  

Osobní náklady 42 409 39 996

z toho: část správní režie zahrnutá v interních pořizovacích nákladech 8 831 8 563

Ostatní správní náklady (např. marketingové náklady, underwriting) 42 299 33 801

 84 708 73 797

Osobní náklady
Osobní náklady lze analyzovat následujícím způsobem:
 
tis. Kč   2009   2008

Mzdy a odměny členům vedení 14 696 13 782

Odměny členům představenstva 408 374

Odměny členům dozorčí rady 343 328

Ostatní mzdy, osobní náklady a odměny zaměstnanců 17 065 16 071

Sociální náklady a zdravotní pojištění 8 275 8 183

Ostatní  1 622  1 258

 42 409 39 996

Společnost zaměstnává 3 pracovníky, kteří souběžně s pracovním poměrem zastávají funkci ve statutárních nebo dozorčích orgánech 
Společnosti.
 
Počet zaměstnanců 2009 2008

Průměrný počet členů vedení 9 9

Průměrný počet zaměstnanců 42 42

 51 51
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Počet členů statutárních a dozorčích orgánů
(včetně 3 zaměstnanců v pracovním poměru) 2009 2008

Počet členů představenstva 3 3

Počet členů dozorčí rady 4 3

 7 6

Vybraným vedoucím zaměstnancům a členům představenstva byla k dispozici služební vozidla.

Ostatní správní náklady

tis. Kč   2009   2008

Nájemné   6 606 4 547

Následné provize a odměny 27 453 20 544

Investiční majetek 1 034 1 018

Údržba softwaru 2 299 2 340

Poštovné 2 401 3 741

Odpisy hmotného majetku (bod 6) 1 654 1 396

Odpisy nehmotného majetku (bod 6) 773 76

Ostatní     79    139

 42 299 33 801

 

18. Ostatní náklady a výnosy 

Ostatní náklady
tis. Kč   2009   2008

Ostatní technické náklady – neživotní pojištění 12 207 11 659

Ostatní náklady – netechnický účet   4 612  4 782

 16 819 16 441

Ostatní náklady lze analyzovat takto:  

Tvorba opravných položek k pohledávkám (bod 7) 9 664 9 389

Storno tvorby opravných položek k pohledávkám -355 -276

Kurzové ztráty  414 624

Ostatní   7 096  6 704

 16 819 16 441

Odměna auditorské společnosti je uvedena v konsolidované účetní závěrce jediného akcionáře Společnosti.

Ostatní výnosy
tis. Kč   2009   2008

Ostatní technické výnosy – neživotní pojištění 9 237 14 914

Ostatní výnosy – netechnický účet    908    470

 10 145 15 384

Ostatní výnosy lze analyzovat takto:  

Rozpuštění opravných položek k pohledávkám (bod 7) 9 034 9 551

Kurzové zisky  38 54

Ostatní   1 073  5 779

 10 145 15 384
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19. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

tis. Kč   2009   2008

Splatný daňový náklad  20 380 1 404

Úprava daňového nákladu minulého období  143 51

Odložený daňový náklad (+) / výnos (-)    360  -387

 20 883 1 068

 
Splatná daň byla vypočítána následovně:

tis. Kč   2009   2008

Zisk před zdaněním  100 928 5 108

Výnosy nepodléhající zdanění -5 704 -5 443

Daňově neuznatelné náklady   6 733  7 020

Daňový základ 101 957  6 685

Splatná daň z příjmů ve výši 20 % (2008: 21 %) 20 391 1 404

Srážková daň -51    -24

Ostatní    183     75

Daň z příjmů 20 523 1 455

Zaplacené zálohy  6 335  6 706

Nedoplatek (+)/přeplatek (-) na dani z příjmů 14 188 -5 251

Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) k 31. prosinci 2009 je vypočtena sazbou daně ve výši 19 % (daňová sazba pro rok 2010 a 
následující roky). Odložená daň k 31. prosinci 2008 byla vypočtena s použitím sazby daně 20 % (daňová sazba pro rok 2009) a 19 % (daňová 
sazba pro rok 2010 a následující) v závislosti na období, ve kterém bylo očekáváno vyrovnání přechodných rozdílů.

Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Odložený daňový závazek  

Zrychlené daňové odpisy 147 189

Odložená daňová pohledávka  

Opravné položky a rezervy 429 773

Jiné přechodné rozdíly   0  58

 429 831

Čistá odložená daňová pohledávka 282 642

20. Transakce se spřízněnými stranami

Kromě transakcí zveřejněných v bodě 17 se Společnost podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami: 

tis. Kč   2009   2008

Přímé hrubé předepsané pojistné  109 930 74 201

Přijaté provize od zajišťovatelů 184 184

Podíl zajistitele na pojistném plnění 32 459 29 406

Ostatní výnosy  346 5 148

Hrubé postoupené pojistné 58 211 52 397

Provizní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv 53 394 39 306

Ostatní náklady  33 655 23 321

Tyto transakce byly realizovány v cenách zahrnujících náklady poskytovatele a přiměřenou marži.
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Pohledávky z přímého pojištění 30 597 28 068

Pohledávky ze zajištění 7 412 8 943

Ostatní pohledávky    328      0

 38 337 36 967

Závazky ze zajištění 14 200 16 865

Jiné závazky  2 016  1 290

 16 216 18 155

 
Pohledávky a závazky vůči spřízněným stranám vznikly za stejných podmínek a úrokových sazeb jako s jinými klienty. 

21. Smluvní závazky

Společnost má tyto budoucí závazky z pronájmu kanceláří:

tis. Kč
31. prosince 2009 2008

Splatné do 1 roku  6 193 2 149

Splatné v období 1–5 let 21 676     0

 27 869 2 149

 
Smluvní závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o finančním leasingu jsou uvedeny v bodě 6.

Společnost neeviduje žádné závazky, jejichž zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let.

22. Potenciální závazky

Na pokrytí potenciálního závazku ze soudních sporů vytvořila Společnost k 31. prosinci 2009 rezervu ve výši 600 tis. Kč. Tato rezerva je 
vykázána jako součást rezervy na pojistná plnění.

23. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2009.

Řádná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2009 bude dne 28. dubna 2010 předložena ke schválení jedinému akcionáři a k přijetí 
rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě dividend.

Schválení
Účetní závěrka byla schválena představenstvem a byla z jeho pověření podepsána.

5. března 2010

Ing. Miroslav Chlumský Mgr. Ivana Majerechová
předseda představenstva členka představenstva
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
 za účetní období roku 2009

Společnost Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10, IČ: 49240749, (dále jen „Společnost“) je povinna sestavit za účetní 
období roku 2009 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění.

Popis vztahů mezi Společností a tzv. „propojenými osobami“
Společnost uzavřela během výše uvedeného účetního období tyto smlouvy s propojenými osobami:

I. Mezi Společností a společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem na adrese Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 (dále jen 
„ČP“), byla v roce 2009 uzavřena:
1. Zajišťovací smlouva mezi Českou pojišťovnou a.s. (zajistitel) a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. (zajištěný) pro krytí rizik 

úrazového pojištění pro roce 2009
Smlouva nabyla účinnosti dne 1. ledna 2009 a byla uzavřena na dobu jednoho roku. Zajištění je prováděno kombinovaným zajištěním, 
a to zajištěním kvótovým (70 % zajištěný : 30 % zajistitel) a škodním nadměrkem pro škodní náklady nad 1 000 000 CZK, přičemž rizika 
s pojistnou částkou do 1 000 000 CZK jsou zajištěna kvótou ve výši 30 %, tj. maximálně 300 000 CZK na jednoho klienta, a rizika 
s pojistnou částkou nad 1 000 000 CZK na jednoho klienta jsou zajištěna do 1 000 000 CZK kvótou ve výši 30 % a nad 1 000 000 CZK 
škodním nadměrkem. Maximální automatické krytí je stanoveno na 25násobek základní pojistné částky, tj. maximálně 5 000 000 CZK 
na jednoho klienta. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

2. Fakultativní zajistný slip
Smluvní dokument sjednaný mezi ČP (zajistitel) a Společností (zajištěný) na zajištění pojištění plné invalidity pojistníka, tj. společnosti 
MARS ČR, KOM. SPOL. a MARS SR, KOM. SPOL. na období krytí od 1. května 2009 do 30. dubna 2010 a na limit zajistného krytí ve 
výši 5 100 000 CZK. Zajištěný se podílí částkou 500 000 CZK na každé škodě, zbytek hradí zajistitel. Zajistné činí 40 % originálního 
předepsaného pojistného. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

3. Zajišťovací smlouva mezi Českou pojišťovnou a.s. (zajistitel) a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. (zajištěný) pro krytí rizik 
invalidity sjednávaných v rámci Generali Employee Benefits Network 
Smlouva nabyla účinnosti dne 1. července 2009 a byla uzavřena na dobu neurčitou. Rozsah zajištěných rizik upravený v Příloze 
č. 1 smlouvy (Reinsurance Agreement) se vztahuje pouze na pojištění plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu s výplatou invalidní 
renty a vlastní vrub zajištěného u obchodů nespadajících do mezinárodního poolingového nebo kaptivního schématu upravuje tak, že 
u pojistných smluv s maximální pojistnou částkou do 2 000 000 CZK (včetně) je podíl zajištěného stanoven na 50 % a u pojistných smluv 
s maximální pojistnou částkou nad 2 000 000 CZK je stanoven na 25 %. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

4. Dodatky ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Smlouvou o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005 je upravena kooperace smluvních stran v oblasti společné nabídky pojistných 
produktů. Smluvní dokument byl v roce 2009 modifikován a doplněn o níže specifikované dodatky ke smlouvě. 
– Dodatek č. 4 ze dne 31. července 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005

Předmětem Dodatku č. 4 k výše uvedenému smluvnímu dokumentu, který nabyl účinnosti dne 1. srpna 2009, je spolupráce 
smluvních stran při sjednávání „Pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici“ (Pojištění H60) 
nabízené zaměstnancům společnosti HOCHTIEF CZ a.s. po zániku účinnosti Pojistné smlouvy č. 19100738/2008 na skupinové 
pojištění zaměstnanců společnosti HOCHTIEF CZ a.s. 
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– Dodatek č. 5 ze dne 29. června 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 5 k výše uvedenému smluvnímu dokumentu, který nabyl účinnosti dne 1. července 2008, je „Pojištění 
pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravních nehodách“ v rámci obchodní akce označené jako „Pilot Dožití“. Smluvní strany 
se dohodly na dělbě nákladů vzniklých v souvislosti s nabídkou výše specifikovaného pojištění. 

–  Dodatek č. 6 ze dne 21. srpna 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 6 k výše uvedenému smluvnímu dokumentu, který nabyl účinnosti dne 1. srpna 2009, je úprava výše odměny 
ČP za správu pojištění (taxace a underwriting). 

–  Dodatek č. 7 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 7, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009 je součinnost a finanční vypořádání smluvních stran při 
zavádění nového produktu v rámci Kolektivního pojištění osob 2009 – O-486/2009, a to „Pojištění plné invalidity následkem nemoci 
nebo úrazu s výplatou invalidní renty“ (Tarif 141).

– Dodatek č. 8 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 8, který nabyl účinnosti dne 5. října 2009 a navazuje na Dodatek č. 5 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze 
dne 1. června 2005, je součinnost a finanční vypořádání smluvních stran při realizaci společného produktu v rámci obchodní akce 
označené jako „DOŽITÍ“, kde se ke sjednávanému životnímu pojištění z nabídky ČP sjednává jako bonus pojištění pro případ nemoci 
provozované Společností, a to „Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravních nehodách“ (Tarif 518 a Tarif 418). 

– Dodatek č. 9 ze dne 30. října 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 9, který nabyl účinnosti dne 1. listopadu 2009 je využití informačních systémů ČP označených jako databáze 
„TIA“ a součinnost smluvních stran v souvislosti se zaváděním nových produktů „Pojištění stálých plateb při pracovní neschopnosti“ 
(Tarif 549) a „Pojištění stálých plateb při ztrátě pravidelného zdroje příjmu“ (Tarif 949) do společné nabídky, včetně finančního 
vypořádání smluvních partnerů.  

– Dodatek č. 10 ze dne 27. listopadu 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 10, který nabyl účinnosti dne 1. prosince 2009, je změna Přílohy č. 3 Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 
1. června 2005 (Zásady finančního vypořádání), a to v souvislosti s rozšířením předmětu spolupráce smluvních stran při realizaci 
společné nabídky.

– Dodatek č. 11 ze dne 16. prosince 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005
Předmětem Dodatku č. 11, který nabyl účinnosti dnem svého podpisu smluvními stranami, je spoluúčast na financování soutěží 
a motivačních akcích pořádaných v kalendářním roce 2009. 

Ze Smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 1. června 2005 nevznikla Společnosti újma.

5. Pojistná smlouva č. 19100804 na skupinové pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici ze 
dne 19. prosince 2008 
Pojistná smlouva byla sjednána na dobu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

6. Pojistná smlouva č. 56290543-15 na pojištění podnikatelských rizik – Živelní pojištění movitých věcí ze dne 30. července 2009
Pojistná smlouva byla sjednána na dobu neurčitou s počátkem pojištění ode dne 30. července 2009. Ze smlouvy nevznikla Společnosti 
újma.

7. Kupní smlouva ze dne 1. července 2009 na koupi movitého majetku. 
Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

8. Smlouva o podnájmu
Smluvní dokument byl sjednán dne 29. června 2009 a upravuje podnájem nebytových prostor v budově č.p./č.o.: 1658/121 Na Pankráci. 
Ze smlouvy nevznikla Společnost újma.
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II. Mezi Společností a zajistiteli CP Reinsurance Company Ltd., Nicosia, Cypru a GP Reinsurance EAD, Sofia, Bulharsko byly v roce 
2009 uzavřeny:
Dohody o vzájemném vypořádání pohledávek a závazků ze zajištění 
Ze smluvních dokumentů nevznikla Společnosti újma.

III. Mezi Společností a společností GP Reinsurance EAD, Sofia, Bulharsko byla v roce 2009 uzavřena:
Zajistná smlouva
Zajistná smlouva byla dne 15. dubna 2009 sjednána mezi Společností (zajištěný) a GP Reinsurance EAD, Sofia, Bulharsko (zajistitel) pro krytí 
rizik soukromého zdravotního pojištění (pojištění nemoci). Smlouva byla sjednána na dobu určitou, a to od 1. ledna 2009 do 31. prosince 
2009. Zajistný program pro soukromé zdravotní pojištění je sjednán formou kvótového zajištění (60 % zajištěný : 40 % zajistitel). Odměna 
zajistitele (Profit Margin) činí 7 %. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

IV. Mezi Společností a společností Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Dejvice, 
IČ 25629123 byl v roce 2009 uzavřen následující smluvní dokument:
Dodatek č. 9 ze dne 19. prosince 2008 ke Smlouvě o obhospodařování ze dne 31. října 2003 
Zmíněným Dodatkem č. 9 ke Smlouvě o obhospodařování ze dne 31. října 2003 byla s účinností ode dne 1. ledna 2009 doplněna smlouva 
o složení referenčního portfolia. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma. 

V. Mezi Společností a společností Penzijní fond České republiky, a.s., se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1, IČ 618 58 692 
byl v roce 2009 uzavřen tento smluvní dokument:
Dodatek č. 2/2009 k Rámcové smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 1. února 2008
Na základě Dodatku č. 2 ze dne 2. listopadu 2009 ke Smlouvě o obchodní spolupráci byla upravena spolupráce smluvních stran při nabídce 
penzijního připojištění klientům Společnosti. Penzijní fond ČP se zavázal kompenzovat Společnosti vzniklé náklady formou peněžitého 
plnění. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma.

VI. Mezi Společností a společností Generali PPF Holding B.V., se sídlem v Nizozemí prostřednictvím organizační složky na území 
ČR Generali PPF Holding B.V., organizační složka, IČ 28239652, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 byl v roce 
2009 uzavřen následující smluvní dokument:
Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. ledna 2009
Na základě této smlouvy jsou Společnosti poskytovány poradenské služby. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma. 

VII. Mezi Společností a společností Generali Slovensko poisťovňa, a.s., IČ: 35709332, se sídlem Slovenská republika, Bratislava 
Plynárenská 7/C, PSČ 824 79 byl v roce 2009 uzavřen následující smluvní dokument:
Zmluva o spoločnom postupe pri poistení poistných rizík práceneschopnosti a straty zamestnania zo dňa 31. srpna 2009
Předmětem této smlouvy, která nabyla účinnosti dnem podpisu, je úprava vztahů v rámci soupojištění ve smyslu platných právních předpisů. 
Smlouva se řídí platným právním řádem Slovenské republiky. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma. 

VIII. Investice – majetková účast v pojišťovně Foreign Insurance Closed Joint Stock Company Generali, Belarus (dále jen 
„pojišťovna Bělorusko“) 
Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 24. března 2009 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu v pojišťovně 
v Bělorusku. Z transakce nevznikla Společnosti újma.  
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IX. Smlouva o plnění povinností vyplývajících z účasti ve Skupině
Dne 16. ledna 2009 uzavřela Společnost s ČP jako zastupujícím členem a dalšími společnostmi jako členy Skupiny Generali PPF smluvní 
dokument, který upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související se skupinovou registrací dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. Ze smlouvy nevznikla Společnosti újma. 

V Praze dne 31. března 2010

Zpracoval:
JUDr. Ladislav Metelka, vedoucí PO
Mgr. Tomáš Rozsypal, LL.M., právník
Ing. Eva Koubová, vedoucí EO

Ing. Miroslav Chlumský
předseda představenstva 
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
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Slovníček pojišťovacích pojmů

Pojem Vysvětlivka

Asistenční služba pomoc poskytovaná osobám, které se ocitnou v nouzi během cestování nebo při pobytu mimo 
místo svého trvalého bydliště;

Benchmark srovnávací základna;

Cross-selling metoda prodeje, kdy spolupracující společnosti prodávají vzájemně své produkty;

Likvidace pojistné události  soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření 
nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše 
pojistného plnění;

Nezasloužené pojistné část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí 
s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno;

Odložená daňová pohledávka účtování odložené pohledávky – zohlednění hodnoty některých daňových nákladů uznatelných 
v budoucnosti;

Pojistné podmínky podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, 
pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného 
odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky;

Pojistné riziko možnost vzniku nahodilé události, se kterou je spojena povinnost pojišťovny uhradit vzniklou 
škodu nebo vyplatit sjednanou částku;

Pojistník osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu;

Pojistný kmen soubor uzavřených pojistných smluv;

Pojišťovací agent právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na 
základě smlouvy s pojišťovnou;

Pojišťovací činnost uzavírání pojistných smluv pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu, správa pojištění 
a poskytování plnění z pojistných smluv. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž 
zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (finanční umístění), uzavírání smluv pojišťovnou se 
zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv 
(pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků 
(zábranná činnost);

Prostředky technických rezerv dočasně volné prostředky z přijatého pojistného; tyto prostředky se investují;

Předepsané pojistné předpis pojistného, objem pojistného splatného v určitém období, které na základě uzavřených 
smluv očekáváme od pojistníků. Obsahuje i předepsané pojistné, které budeme postupovat 
zajišťovatelům, a předepsané pojistné od zajišťovatelů. U zákonných pojištění předepsané 
pojištění představuje přijaté pojistné zaplacené pojistníky;

Rezerva na pojistná plnění se dělí na: – rezervu na pojistná plnění ze škod nastalých, ale neohlášených v běžném účetním období 
(IBNR),

 –  rezervu na pojistná plnění ze škod nastalých, ohlášených, ale nevyřízených (zcela nebo zčásti) 
v běžném účetním období (RBNS);

Rezerva na nezasloužené pojistné představuje část předepsaného pojistného v běžném účetním období, která se vztahuje 
k budoucím účetním obdobím, někdy se pro ni používá výraz přenášky pojistného;

Vyrovnávací rezerva tvoří se na vyrovnání větších meziročních výkyvů ve výplatách pojistného plnění;

Solventnost schopnost pojišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací činnosti; 

Splnitelnost závazků schopnost pojišťovny uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované 
pojišťovací činnosti včetně závazků splatných v následujících účetních obdobích;
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Pojem Vysvětlivka

Správa pojištění soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv;

Technická rezerva odhad hodnoty závazků pojišťovny vůči klientům;

Zajištění pasivní, odevzdané; ČPZ se zajišťuje u ostatních zajistitelů;

Zajišťovací smlouva smlouva, kterou se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, 
nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně 
ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou;

Zasloužené pojistné část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí 
s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno;

Zprostředkovatelská činnost odborná činnost směřující k uzavírání pojistných smluv a činnosti s tím související.
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Zpráva nezávislého auditora
k výroční zprávě

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466  
120 00  Praha 2    
Česká republika
Telefon +420 251 151 111     
Fax +420 251 156 111

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466  
120 00 Praha 2    
Česká republika
Telefon +420 251 151 111     
Fax +420 251 156 111

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZDRAVÍ A.S.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., identifikační číslo 49240749, se sídlem Litevská 1174/8, Praha 10 (dále 
„Společnost“) za rok končící 31. prosince 2009 uvedenou ve výroční zprávě na stranách 12 – 33, ke které jsme dne 5. března 2010 vydali výrok 
uvedený na straně 11. 

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2009 s výše uvedenou účetní 
závěrkou. Za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok 
o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu 
s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní 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.

Výrok
Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2009 ve všech významných 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 

Představenstvo Společnosti odpovídá za správu a údržbu integrity internetových stránek Společnosti. Naší úlohou není posouzení těchto 
záležitostí, a proto neneseme žádnou odpovědnost za případné změny ve výroční zprávě, ke kterým mohlo dojít následně po jejím prvotním 
zveřejnění na internetových stránkách Společnosti.
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Zpráva o prověrce zprávy o vztazích
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. prosince 2009 (dále „Zpráva”). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá představenstvo 
Společnosti. Naší úlohou je prověřit správnost údajů uvedených ve Zprávě.

Rozsah prověrky
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky č. 2410 a související aplikační doložkou Komory auditorů České 
republiky k prověrce zprávy o vztazích. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat střední míru 
jistoty, že Zpráva neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické 
postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme 
neprováděli, a proto nevydáváme auditorský výrok.

Závěr
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 
§66a obchodního zákoníku.

28. června 2010

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená  

Ing. Petr Kříž  Ing. Martin Mančík
partner statutární auditor, osvědčení č. 1964

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00  Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.

© 2010 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., 
či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. 
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pružná reakce na aktuální požadavky trhu

pobočky a obchodní zastoupení po celé ČR

srozumitelné a přesné informace

nové pojistné produkty

zvyšování kvality služeb

kvalitní klientský servis

pojistné produkty na míru

odpovědnost a tradice



ucelený a moderní systém pojistné ochrany pro každého důraz na spokojenost klienta vysoká kvalita poskytovaných služeb

korektnost, trpělivost, profesionalita, transparentnost

služby, které se přizpůsobují životnímu stylu snadná cesta ke službám zkušení poradci po celé ČR

jednání na rovinu a bez průtahů otevřený přístup

pojistné produkty chránící před finanční ztrátou spojenou s nemocí

rychlá likvidace pojistných událostí optimální řešení pro každého
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