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ČP ZDRAVÍ
Zpráva představenstva České pojišt‘ovny ZDRAVĺ as.
o podnikatelské činnosti a stavu jejĺho majetku za rok 2019
Účetní rok 2019 se stal pro Českou pojišťovnu ZDRAVÍ a.s. významným mezníkem.
Na základě strategie skupiny Generali a z rozhodnutí jediného akcionáře (Generali
České pojišťovny a.s.) se k datu 21. prosince 2019 uskutečnil prodej pojistného kmene
společnosti a převod na Generali Českou pojišťovnu. V ČP ZDRAVÍ zůstávají pouze
pojištění realizovaná na Slovensku ata, kde je pojistníkem Generali Česká pojišťovna.
Tato transakce měla významný vliv na ekonomické výsledky společnosti za rok 2019.
I přes postupný útlum vlastní pojišťovací činnosti a mimořádné vlivy se podařilo naplnit
a překročit plánované hospodářské ukazatele. Díky odprodeji významné části
pojistného kmene došlo k výraznému překročení finančních výsledků a bylo dosaženo
nejlepší hodnoty zisku v historii společnosti ve výši 396 mil. Kč, podle českých účetních
standardů.
V rámci nadnárodní finanční a pojišťovací skupiny Generali se ČP ZDRAVÍ
dlouhodobě profilovala jako specializovany subjekt, zaměřeny strategicky na portfolio
produktů souvisejících se zdravotním stavem a s poskytováním zdravotní péče.
Strategickým záměrem celé skupiny Generali Česká pojišťovna je do budoucna
rozvíjet know-how získané působením pojišťovny ČP ZDRAVÍ v oblasti financování a
zajišťování zdravotní péče klientům a současně využívat znalosti týmu ČP ZDRAVÍ
v řadě odborných činností z oboru dosavadní specializace.
ČP ZDRAVÍ si jako hlavní strategický cíl pro příští období stanovila podporu
obchodních aktivit Generali České pojišťovny formou specializované servisní
organizace. Výsledky roku 2019 i předchozích let k tornu vytvořily dostatečné
před poklady.
Ve vztahu k našim současným klientům garantujeme dodržování vstřícného,
transparentnĺho a férového přístupu i v procesu transformace a převodu kmene.

Představenstvo České pojišt‘ovny ZDRAVĺ a.s.

Zpráva představenstva za rok 2019 do VZ

ČP ZDRAVÍ

ČP ZDRAVÍ

Perspektiva České pojišt‘ovny ZDRAVÍ a.s.
Po prodeji pojistného kmene společnosti a převodu na Generali Českou pojišťovnu
zůstávají v ČP ZDRÁVI pouze pojištění realizovaná na Slovensku a ta, kde je
pojistníkem Generali Česká pojišťovna. Společnost ČP ZDRAVÍ jedná se svou
mateřskou společností o převodu i tohoto zbytkového portfolia pojistných smluv.
Společnost ČP ZDRAVÍ bude postupně transformována na servisní společnost, která
bude rozhodující část své podnikatelské činnosti vykonávat ve prospěch subjektů ve
Skupině Generali. Budoucnost obchodních aktivit ČP ZDRAVÍ je podle strategických
záměrů skupiny Generali v České republice zaměřena v nejbližších letech na specifika
komplexních zdravotních produktů.
V současné době je, a i nadále bude, hlavním zdrojem příjmů společnosti, kromě
příjmů z pojištění, výnos z činností spojených s provozem pojišťovny jako je likvidace
pojistných událostí a související aktivity, a to na základě outsourcingové smlouvy
s Generali Českou pojišťovnou.

ČP

ZDRAVÍ se dlouhodobě profilovala jako specializovaný subjekt, zaměřený
strategicky na portfolio produktů souvisejících se zdravotním stavem a s poskytováním
zdravotní péče. Toto zaměření by se mělo dále prohlubovat a rozvíjet. Stávající know
how, výsledky roku 2019 i první zkušenosti s novou rolí společnosti jako servisní
organizace pro to vytvořily dostatečné předpoklady.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionáři společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.:
Zpráva o auditu účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále také
‚Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu rok končící 31. prosince
2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující informace. údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiva pasiv Společnosti k 31.
prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodařeníza rok končící 31. prosince 2019 v souladu
s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 537/20 14 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy
pio audit (ISA) připadně doplněne a upravene souvisejicimi aplikacnimí dolozkami Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme
na Společnosti nezávislía splnili jsme i další etické povinnosti vyplývajícíz uvedených předpisů. Domníváme
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Hlavní záležitosti auditu
Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu
závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu
závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k
záležitostem nevyjadřujeme. U jednotlivých hlavních záležitostí auditu popisovaných níže uvádíme,
způsobem jsme je v rámci auditu řešili.

účetní
účetní
těmto
jakým

Splnili jsme povinnosti popsané v našízprávě v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky, včetně
povinností souvisejících s těmito záležitostmi. V rámci auditu jsme tudíž provedli rovněž postupy, jejichž
cílem je reagovat na naše vyhodnocení rizik významné (materíálni) nesprávnosti účetní závěrky. Výsledky
námi provedených auditorských postupů, včetně postupů zaměřujících se na níže uvedené záležitosti, jsou
základem pro vyjádření našeho výroku k přiložené účetní závěrce.
Odhady použité při výpočtu technických rezerv a testu postačitelnosti rezerv
Technické rezervy Společnosti uvedené v bodě 10
Technické rezervy přflohy, včetně souvisejících
pohybů ve výkazu zisku a ztráty, představují
významnou část závazků Společnosti. Jak je
uvedeno v bodě 2.8 Technické rezervy, technické
rezervy jsou oceněny v souladu s českými účetními
praxí v
V
souladu s ustálenou
předpisy.
používá
pojistně
Společnost
pojišťovnictví
matematické modely k ověření ocenění technických
rezerv. Jak je uvedeno v bodě 3 Řízení rizik,
ekonomické a pojistně-matematické předpoklady,
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V rámci prováděných auditových postupů jsme
využili pojistně-matematické specialisty. Náš audit
se zaměřil na modely považované za komplexní
nebo na modely vyžadující významný úsudek při
stanovování předpokladů, jako je úmrtnost,
nemocnost a vývoj pojistných událostí.
Vyhodnotili jsme řízenía proces výpočtu technických
rezerv. Otestovali jsme nastavení a provozní
účinnost vnitřních kontrol Společnosti nad pojistně
včetně
postupy,
řízení
matematickými
procesu
pro
nastavení
a schvalovacího
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a
pojistně-matematických
ekonomických
předpokladů.
Dále jsme vyhodnotili postupy Společnosti týkající se
pojistně-matematických analýz, včetně analýz
srovnání odhadovaných a skutečných výsledků
na základě zkušenosti v portfoliu. Pro proces
nastavování předpokladů jsme vyhodnotili analýzy
provedené
dat
historických
dosavadních
Společností. Naše zhodnocení zahrnovalo dle
potřeby procedury ohledně zdůvodnění stanovených
pojistně-matematických
a
ekonomických
předpokladů použitých v pojistně-matematických
modelech, a to včetně porovnání s ustálenou praxí
v pojišťovnictví.
Vyhodnotili jsme použití pojistně-matematických
předpokladu použitych v modelech ktere se mohou
lišit v závislosti na produktu a jeho vlastnostech
a také soulad modelů s českými účetními předpisy.
Dále jsme provedli auditorské postupy posuzující
správnost a úplnost výpočtu technických rezerv
v těchto modelech.
Posoudili jsme spravnost testovani postačitelnosti
rezerv, což je klíčový test provedený pro kontrolu,
že natvořené rezervy odpovídají očekávaným
budoucím smluvním závazkům. Naše práce týkající
se testů postačitelnosti zahrnuly zhodnocení
projektovaných peněžních toků a předpokladů
přijatých v kontextu specifik Společnosti i ustálené
praxe v pojišťovnictví a specifik vlastností produktu.
údajů
přiměřenost
zhodnotili
Dále
jsme
zveřejněných v účetní závěrce (bod 2.8 Technické
rezervy, bod 3 Řízení rizik a bod 10 Technické
rezervy), které se týkají technických rezerv,
v souladu s českými účetními předpisy.

jako náklady, úmrtnost, nemocnost, nebo očekávání
ohledně vypořádání a vývoje pojistných událostí,
jsou kličove vstupy použivane k určeni vyse těchto
dlouhodobých závazků.
Tato oblast obsahuje významný podíl úsudku
a odhadu vedení Společnosti ohledně nejistoty
budoucích plnění, včetně načasování a výše
celkového konečného vypořádání dlouhodobých
závazků vůči pojistníkům a vyžaduje významné úsilí
ze strany auditu. Proto jsme tuto oblast vyhodnotili
jako jed nu z hlavních záležitostí auditu.

Reálná hodnota investic
Vyhodnotili jsme způsob řízení a proces ocenění
investic. Otestovali jsme nastavení a účinnost
interních kontrol nad procesem oceňování včetně
výběru metody ocenění.
Posoudili jsme metodologii aplikovanou Společností
pro zhodnocení tržní aktivity investic v investičním
portfoliu. Na vybraném vzorku investic přes celé
investiční portfolio jsme otestovali, že Společnost
identifikovala nelikvidni nebo nekotovane investice a
vybrala vhodnou oceňovaci metodu
U vybraného vzorku likvidních a kótovaných investic
jsme porovnali reálné hodnoty s kótovanými tržními
cenami. S pomocí specialistů na oceňování jsme
vyhodnotili modely, vstupy a předpoklady, které
společnost použila pro určeni realnych hodnot
nelikvidnich a nekotovanych investic U vybraneho
vzorku těchto finančních nástrojů jsme provedli
nezávislé ocenění. V případě tržně nezjistitelných
vstupů jsme odborně posoudili jejich přiměřenost

Investiční portfolio Společnosti, včetně derivátů,
uvedené v bodech 4.1 ‘Jiné Investice a 4.2 Deriváty
k obchodování přílohy této účetní závěrky,
představuje hlavní část celkových aktiv Společnosti.
Tyto investice a deriváty jsou oceněny reálnou
hodnotou, viz bod 2.2 Investice a 2.3 Finanční
deriváty přílohy této účetní závěrky. Na základě
zhodnocení tržní aktivity určí Společnost vhodnou
metodu oceněni investic v investičnim portfoliu
Realna hodnota likvidnich a kotovanych nastroju by
měla být založena na tržně zjistitelných cenách.
Část investičního portfolia se skládá z nelikvidních
nebo nekótovaných nástrojů. Reálná hodnota těchto
nástrojů je založena na oceňovacích modelech,
jejichž vstupy a predpoklady bud jsou nebo nejsou
tržně zjistitelne Ke stanoveni vhodne metody
ocenění (zejména dle zhodnocení tržní aktivity) a ke
stanovení předpokladů a vstupů pro oceňovací
modely, které slouží k určení reálné hodnoty těchto
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za použití procedur, jako je vyhodnocení a analýza
očekávaných finančních toků nebo potvrzení
použitých předpokladů. Porovnali jsme reálné
hodnoty odvozené z našeho interního oceňovacího
modelu s reálnými hodnotami stanovenými
Společností.
Dále jsme se zabývali přiměřeností údajů
zveřejněných v účetní závěrce (bod 2.2 Investice,
2.3 Finanční deriváty, 4.1 Jiné Investice a 4.2
Deriváty k obchodování), které se týkají investic,
v souladu s českými účetními předpisy.

investic, je ve významné míře zapotřebí úsudek
a odhad vedení Společnosti. Vzhledem k této
skutečnosti a významnosti investic vůči celkovým
aktivům Společnosti je tato oblast významná pro
audit účetní závěrky a vyhodnotili jsme ji jako jednu
z hlavních záležitostí auditu.

Převod části pojistného kmene Společnosti do Generali České pojišťovny a. s.
Ve spolupráci s našimi pojistně-matematickými
specialisty jsme posoudili stanovení prodej ní ceny za
převáděné pojistné smlouvy a jejich příslušenství, V
rámci prováděných auditových postupů jsme dále
porovnali soulad výše odúčtovaných aktiv a pasiv ke
dni 21. prosince 2019 s podmínkami uvedenými ve
smlouvě o převodu pojistného kmene. Rovněž jsme
posoudili spravnost učetnich zapisu kterymi bylo
převedení aktiv a pasiv a zaúčtování výnosu
z prodeje provedeno. Ve spolupráci s daňovými
specialisty jsme rovněž zhodnotili správnost
daňového posouzení převodu.

Jak je uvedeno v bodě 2.19 Převod pojistného
kmene Společnosti do Generali České pojišťovny a.
s. přílohy této účetní závěrky Společnost a Generali
Česká pojišťovna a. s. uzavřely dne 4. července
2019 smlouvu o převodu pojistného kmene, na
jejímž základě a za podmínek v ní stanovených,
Společnost dne 21. prosince 2019 prodala a
Generali Česká pojišťovna a. s. koupila od
Společnosti část jejího pojistného kmene v rozsahu,
který je vymezen ve smlouvě o převodu.
Součástí převodu byly jednak vybrané pojistné
smlouvy uzavřené Společností jako pojistitelem v
souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti v
oblasti neživotního pojištění, včetně pojistných
smluv, jejichž účinnost již uplynula. Přehled aktiv a
pasiv, které byly předmětem převodu je uveden
v bodě 2.19 Převod pojistného kmene Společnosti
do Generali České pojišťovny a. s. přílohy této účetní
závěrky.
Prodejní cena převáděného majetku a závazků byla
stanovena znalcem na základě oceňovacího modelu.
Vzhledem k významnosti dopadu této transakce na
rozvahu i výkaz zisku a ztráty Společnosti a
vzhledem ke komplexitě posouzení výše prodejní
ceny za převáděné pojistné smlouvy a jejich
příslušenství, a komplexitě možných daňových
dopadů, je tato oblast významná pro audit účetní
závěrky a vyhodnotili jsme ji jako jednu z hlavních
záležitostí auditu.

Dále jsme se zabývali přiměřeností údajů
zveřejněných v bodě 2.19 Převod pojistného kmene
Společnosti do Generali České pojišťovny a. s.
přílohy této účetní závěrky v souladu s českými
účetními předpisy.

Ostatní In formace
Ostatními informacemi jsou v souladu s 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo
Společnosti.
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Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní
jednotce ziskanymi během auditu učetni zavěrky nebo zda se jinak tyto informace nejevi jako vyznamne
(materialně) nespravne Take posuzujeme zda ostatni informace byly ve všech vyznamnych (materialnich)
ohledech vypracovany v souladu s přislušnymi pravnimi předpisy Timto posouzenim se rozumi zda ostatni
informace splňuji pozadavky pravnich předpisu na formalni naležitosti a postup vypracovani ostatnich
informaci v kontextu vyznamnosti (materiality) tj zda připadne nedodrženi uvedenych požadavku by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávností. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost představenstva a dozorčírady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna
pokračovat v trvání podniku, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se
trvání podniku a použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů,
kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.
Odpovědnost auditora za audit účetnízávěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou navrhnout a provest auditorske postupy reagujici na tato rizika a ziskat
dostatečne a vhodne dukazni informace abychom na jejich zakladě mohli vyjadřit vyrok Riziko
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhaleni vyznamne (materialní) nespravnosti zpusobene chybou protože současti
podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.
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•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu trvání podniku při sestavení účetní závěrky
představenstvem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Společnosti pokračovat v trvání podniku. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti pokračovat v trvání
podniku vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost pokračovat v trvání
podniku.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasovani auditu a o vyznamnych zjištěnich ktera jsme V jeho pruběhu ucinili včetně zpštěnych
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické
požadavky týkající se nezávislosti, a informovat je o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se
lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních.
Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu
a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž
představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když
právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme,
že bychom o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné
negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.
Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy
V souladu s článkem 10, odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 537/2014 uvádíme v naší
zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních standardů
pro audit:

Určení auditora a délka prova‘dění auditu
Auditorem Společnosti nás dne 12. listopadu 2019 určila valná hromada Společnosti. Auditorém
Společnosti jsme nepřetržitě 8 let.

5
FYfl‘t
S

4

íC‘Ufl)

ÍI,‘? ÍÍÍ/ÍS, Í 0)00

Soulad s dodatečnou

ZPrá VOLI

pro výbor pro audit

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou zprávou
pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme dne 30. března 2020 vyhotovili dle článku 11 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 537/2014.
Poskytování neauditorských služeb
Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v Čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným obchodním společnostem
neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny v příloze účetní závěrky Společnosti.
Statutární auditor odpovědný za zakázku
Roman Hauptfleisch je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky Společnosti
k 31. prosinci 2019, na jehož základě byla zpracována [ato zpráva nezávislého auditora.
Ernst 8 Young Audit, s.r.o.
evidenčni‘Č. 401

Roman Hauptfleisch, partner
evidenční Č. 2009

30. března 2020
Praha, Česká republika
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Česká pojišťovna ZDRAVÍ ass.
Účetní závěrka k 31. prosinci 2019

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Učetní závěrka
Rok končícĺ 31. prosince 2019
Sídlo: Na Pankráci 1720/123 14000 Praha 4
Identifikační číslo: 49240749
Předmět podnikání: pojišťovnictví
Rozvahový den: 31. prosince 2019
Datum sestavení účetní závěrky: 30. března 2020

Rozvaha
k 31. prosinci 2019
31. prosince 2019
Bod

(tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.
Investice
C.
Jiné investice
Cílí.
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní
podily
2. Dluhové cenné papíry, vtom:
a) oceňované reálnou hodnotou (realizovatelné)
7. Ostatní investice
Dlužníci
E.
Pohledávky z operací přímého pojištěni
El.
1. Pojistníci
2. Pojišťovací zprostředkovatelé
Pohledávky z operací zajištění
Ell.
Ostatní pohledávky
Ettl.
Ostatní aktiva
F.
Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby
Fl.
F.ll.
Hotovost na účtech ufinanČnich institucí a hotovost v pokladně
Přechodné účty aktiv
G.
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, vtom odděleně:
G.ll.
b) v neživotním pojištění
Ostatní přechodné účty aktiv
G.ltl.
AKTIVA CELKEM
(tis. KČ)
PASIVA
A.
Al.
A.IV.
A.V.
A.Vl.
AVII.
C.
C.l

E.
Ell.
ElIt.

G.

Věřitelé

C.Vl.

Závazky z operací přímého pojištění
Závazkyzoperací zajištěni
Ostatní závazky, z toho:
G.V.
a) daňově závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
Přechodné účty pasiv
H.
Ostatní přechodné účty pasív
H.ll.
PASIVA CELKEM

G.t.
G.ll.

6

15

5
7
8

Bod
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Nerozdělený zisk minulých účetních období
Zisk zběžného účetního období
Technické rezervy
Rezerva na nezasloužené pojistné:
a)hwbávýše
b) hodnota zajistitelů (-)
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí:
a) hrubá výše
b) hodnota zajistitelů (-)
Ostatní technické rezervy:
a) hwbá výše
Rezervy
Rezerva na daně
Ostatní rezervy

ClIl.

5
4

9
9
9
10

15
15

12
15

Hwba

37051
473 491
473 491

čistá výše

Úprava
32 849

31. prosince 2018

4202
473 491
473 491

3758
482 643
482 643

47244

47244

41 258

423 167
423 167
3 080
141 668
6448
6448
O
534
134 686
182 287
6732
175 555
1 871
O
O
1 871
836 368

423 167
423 167
3 080
141 668
6448
6448
O
534
134 686
177 373
1 818
175 555
1 871
O
O
1 871
798 605

439 356
439 356
2 029
85791
62 588
62 579
9
10785
12418
128 766
2636
126 130
87373
87 373
87 373
O
788 331

31. prosince 2019

31. prosince 2018

688 362
105 000
4 015
24 180
157 057
398 110
15572
0
O
O
15 572
21 786
6214
O
O
72 270
70 445
1 825
9615
878
1 024
7 713
2 094
12 786
12786
798 605

370 507
105 000
-12 125
23777
127 294
126 561
345965
16969
17050
81
103640
141 340
37700
225 356
225 356
12 635
9982
2653
49053
14385
24130
10 538
I 268
10 171
10171
788 331

O
O
O
O
4914
4 914

37763

2
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha.
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Česká pojišt‘ovna ZDRA VÍas.
Účetní závěrka
Rok končící 31. prosince 2019
Sídlo: Na Pankráci 1720/123 14000 Praha 4
Identifikační číslo: 49240749
Předmět podnikání: pojišťovnictví
Rozvahový den: 31. prosince 2019
Datum sestavení účetní závěrky: 30. března 2020

Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 31. prosince 2019
(tis. KČ)
TECHNICKÝ ÜČET K NEŽIVOTNÍMU_POJIŠTĚNI
Zasloužené pojistné, očištěné Od zajištění:
a) předepsané hwbé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
Mezisoučet
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené
pojistné (+1-)
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné,
podíl zajišťovatelů (+1-)
Mezisoučet
Výsledek
Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu
2.
Ostatní technické výnosy, očištěné Od zajištění
3.
Náklady na pojistná plnění, očištěné Od zajištění:
4.
a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
ab) podíl zajistitelů (-)
Mezisoučet
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
ba)hwbávýše
bb) podíl zajistitelů (-)
Mezisoučet
Výsledek
Stavu ostatních technických rezerv, očištěné
Změna
Od zajištění (+1-)
čistá výše provozních nákladů:
7.
a)pořizovací náklady na pojistné smlouvy
b) zrněna stavu časově rozlišených pořizovacích
nakladu (+1-)
c) správní režie
d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-)
Výsledek
Ostatní technické náklady, očištěné Od zajištění
8.
Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění
10.

Bod

Základna

14
15

474 104
107 315

(tis. Kč)
NETECHNICKÝ ÜČET
II.
Výsledek Technického účtu
1
k neživotnímu pojištění
Výnosy z investic:
3.
b) výnosy z ostatních investic
c) změny hodnoty investic
d) výnosy z realizace investic
Výsledek
Náklady na investice:
5.
a) náklady na správu investic, včetně úroků
b) změny hodnoty investicí
c) náklady spojené s realizaci investic
Výsledek
Převod výnosů z investic na Technický účet
6
k neživotnímu pojištění
Ostatní výnosy
7.
Ostatní náklady
8.
Daň z příjmů z běžné činnosti
9.
Zisk z běžné činnosti po zdanění
10.
Ostatní daně neuvedené v
předcházejících položkách
15.

Bod

16.

Zisk z běžné Činnosti za účetní

Mezisoučet

2019
Výsledek

Základna

367 050

366 789
1 195
25

81
1 586

1 170
368 375
7 027
6 096

17

15

368 220
4 319
5 811
126935
45 773

143290
63 285

81 162

80005
15

-958
49

12998
699

-1 007

12 299
92304

80155

11 816

11 348

16

60 445

70 504

16

87 373

-27 503

16

82 323
634

82 535
131
229507
6 642
41 229

18

Základna

Mezisoučet

2019
Výsledek

125405
9 446
151 996

Základna

41 229

2.19

2018
Výsledek

461 015
93 965

1 667
15

Mezisoučet

Mezisoučet

2018
Výsledek
151 996

489
8 338
76 345

10 379
3 884
60 275
74 538

2.19

17
17
18

85 172
666
912
76 672

717
2 970
59 763
63 450

78 250

-7 027

.4 319

873
426
94
398

964
974
162
110

7
5
29
126

406
404
944
657

8

O

398 118

126 561

3
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha.

Ĺ

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Učetní závěrka
Rok končící 31. prosince 2019
Sídlo: Na Pankráci 1720/123 14000 Praha 4
Identifikační číslo: 49240749
Předmět podnikání: pojišťovnictví
Rozvahový den: 31 prosince 2019
Datum sestavení účetní závěrky: 30. března 2020

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2019
B °d
(tis. KČ)
Zůstatek k 31. prosinci 2017
Čistý zisk za účetní období
Dividendy
Převody do fondů
Změny reálné hodnoty cenných papírů
účtovaná do vlastního kapitálu
Zůstatek k 31. prosinci 2018
Čistýziskza účetníobdobí
Dividendy
Převody do fondů
Změny reálné hodnoty cenných papírů
účtovaná do vlastního kapitálu
Zůstatek k 31. prosinci 2019

9

9

kapitál

Rezervní
fond

Sociální
fond

105 000
O
O
O

20 000
O
O
O

3 064
O
O
713

231
O
O
O

Nerozdělený
zisk a zisk
z běžného
účetního
období
216 109
126 561
000
-815

O

O

O

-12 356

O

-12 356

105 000
O
O
O

20 000
O
O
O

3 777
O
O
403

-12 125
O
O
O

253 855
398110
-96 000
-798

370 507
398 110
-96 000
-395

O

O

O

16140

O

16140

105 000

20 000

4 180

4 015

555 167

688 362

Základní

Ostatní
kapitálové
fondy

-

Celkem

344 404
126 561
-88 000
-102

4
Nedílnou součástĺ účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha.

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Pří‘oha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

1. Všeobecné Informace
česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodnĺho rejstříku dne

17. června 1993 a její sídlo je v Praze 4, Nusle, Psč 140 00 Na Pankráci 1720/123. Identifikační číslo
Společnosti je 49240749.
Jediným akcionářem Společnosti je Generali Česká pojišťovna a.s., jejíž podíl na základním kapitálu činí
100 %. Udaje účetní závěrky Společnosti jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky koncernu
Generali CEE Holding B.V. Nizozemí reprezentovanou organizační složkou se sídleni Na Pankráci
1658/121, Nusle, 140 00, Praha 4, a Assicurazioni Generali S.p.A., Itálie, která je konečnou mateřskou
společnostĺ se sídlem Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste 34132. Konsolidované účetní závěrky
konsolidujících účetních jednotek je možné získat v jejich sídle.
Rozhodnutím ministerstva financí čR ze dne 27. května 1993 bylo Společnosti povoleno provozovat
pojišt‘ovací činnosti dle
8 odst. 1 zákona české národní rady č. 185/1 991 Sb., o pojišťovnictví.
Rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 13. března 2002 získala Společnost povolení provozovat
pojišt‘ovací činnost dle 7 odst. 3 zákona č. 363/1 999 Sb., o pojišťovnictví, v pojistných odvětví č. 1, 2
a 18 neživotních pojištění.
Rozšíření provozování pojišťovací činnosti o pojistné odvětví neživotních pojištění č. 16 (Pojištění různých
finančních ztrát) podle části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. o pojišt‘ovnictví schválila česká
národní banka rozhodnutím, 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
přilohy c 1 k Zakonu c 95/2002 Z z o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
znení.
Společnost provozuje následující pojistná odvětví/skupiny pojištění:
• úrazové pojištění a pojištění nemoci;
• pojištění různých finančních ztrát;
• pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště,
včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.
Organizační struktura Společnosti je uvedena níže:
Orgány Společnosti jsou:
• valná hromada;
• představenstvo;
• dozorčí rada;
• výbor pro audit.
Představenstvo společnosti
• Ing. Miroslav Chlumský předseda
• Ing. Jiří Doubravský, Ph.D., MBA člen (od 1. 7. 2019)
• (PhDr. Tomáš Vysoudil Člen, do 30. 6. 2019)
• Ing. Radek Moc, Ph.D., MBA člen
—

—

—

—

Dozorčí rada společnosti
• Ing. Ladislav Korobczuk předseda
• Mgr. Petr Bohumský, MBA člen
—

—

Výbor
•
•
•

pro audit
Ing. Martin Mančík předseda
Ing. Roman Smetana člen
Ing. Beáta Petrušová člen
—

—

—
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Během roku 2019 došlo ke změně ve složení představenstva. Nedošlo k žádným změnám v organizační
struktuře Společnosti.
Organizačnĺmi útvary Společnosti jsou:
• úsek;
• oddělení.
PodnkateIské prostředí
Společnost je neživotnĺ pojišt‘ovnou, specializuje se na pojistné produkty zejména z oblasti komerčního
zdravotního pojištění, kterými doplňuje produktovou nabídku pojišťoven ve skupině. Zároveň se zaměřuje
i na produkty s rizikem finančních ztrát pro klienty finančních institucí.
V roce 2019 nedošlo k žádným významným změnám v segmentu zdravotního pojištěnĺ a společnost si
udržela své postavení na trhu (do převodu kmene na Generali Českou pojišťovnu k datu 20. 12. 2019).

2.

Účetnípostupy

2.1. Základní zásady zpracování účetnízávěrky
Účetní závěrka je sestavována na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním
investic (včetně finančnĺch derivátů) na reálnou hodnotu a stanovením technických rezerv (ve smyslu
definice zákona o pojišťovnictvĺ). Učetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou
vydanou Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Učetní
závěrka byla připravena na základě předpokladu nepřetržitého trvání podniku.
Částky v účetnĺ závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno
jinak.

22. Investice
Společnost klasifikuje jako investice:
• investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních);
• finanční deriváty.

2.2.1. Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních)
Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady
souvisejícĺ s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou
účtovány k datu vypořádání.
Veškeré cenné papíry jsou klasifikovány jako realizovatelné a jsou k rozvahovému dni přeceňovány na
reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíruje 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.
Část investičního portfolia se skládá z nelikvidních nebo nekótovaných nástrojů. Reálná hodnota těchto
nástrojů je založena na oceňovacích modelech, jejichž vstupy a předpoklady buď jsou, nebo nejsou, tržně
zjistitelné. Ke stanovení předpokladů a vstupů pro oceňovací modely, které slouží k určení reálné hodnoty
těchto investic, je ve významné mĺře zapotřebí úsudek a odhad vedení Společnosti.
Rozdily z přeceněni realizovatelnych financnich aktiv se učtuji do vlastniho kapitalu s vyjimkou trvaleho
snĺžení hodnoty peněžních aktiv, např. dluhopisů a kurzových zisků a ztrát. Generují-li tyto nástroje úrok,
je úrok vypočtený pomocí metody efektivní úrokové mĺry a vykázaný ve Výkazu zisku a ztráty.
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O amortizaci prémie a diskontu se účtuje jako o úrokovém výnosu nebo nákladu na základě efektivní
úrokové míry.

Oceňovací rozdíly realizovatelných cenných papírů se uvádějí v položce “A.IV. Ostatní kapitálové fondy“
pasiv. Oceňovací rozdíly z měnového přecenění dluhopisů jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty.
V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku
a ztráty.
Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatelného cenného papíru,
musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu uvedena ve výkazu zisku a ztráty.

2.3. Finanční der!váty
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 nebo
modelů pro oceňování opcí, 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 derivaty jsou vykazovany v polozce Ostatni investice
Oceňovací rozdĺly finančních derivátů k obchodování se vykazují jako změny hodnoty investic ve výkazu
zisku a ztráty.

2.4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je prvotně oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje náklady
vynaložené na uvedení majetku do současného stavu a místa, snížené v případě odepisovaného
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané
životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný
majetek s jednotkovou cenou nižší než 60 tis. Kčje považován za drobný majetek aje odepsán do nákladů
při pořízení.
Jsou uplatňovány tyto doby odepisování v letech:
Dlouhodobý majetek
Software
Zařízení
Inventář
Motorová vozidla
Technické zhodnocení najaté budovy

Doba odepisování
3 roky
1 10 let
1 10 let
5 let
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 tis. Kč ročně u hmotného
majetku (60 tis. Kč u nehmotného majetku) je aktivováno. Technickým zhodnocením neodepsaného
nehmotného majetku se prodlouží jeho životnost o 18 měsíců.
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25. 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 pojištovaci cinnosti se vykazuje mezi Ostatnimi technickymi naklady, resp vynosy Tvorba
resp rozpušteni, techto opravnych položek ani odpis pohledavek neovlivnuji hrube předepsane pojistne
Tvorba, resp. rozpuštění, opravných položek k pohledávkám po splatnosti, které nesouvisejí jednoznačně
s pojišt‘ovací činností, se vykazuje mezi ostatními netechnickými náklady, resp. výnosy.

2.6. Cizí měny
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den
transakce.
Finanční aktiva a pasiva peněžité povahy 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
veškere realizovane a nerealizovane kurzove zisky a ztraty vykazany ve vykazu zisku a ztraty
U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou nebo ekvivalencí je kurzový
rozdíl součástí reálné hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje. Kurzový rozdíl z realizovatelných cenných
papírů je uveden v kapitole 2.2.1.

2.7. Vlastní kapitál
Základní kapitál Společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu.
Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke
dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změna základního kapitálu. Výše základního kapitálu
činí 105 mil. KČ ke dni 31. 12. 2019.
Společnost vytvořila ze zisku rezervní fond. Jeho tvorba a čerpání se řídí stanovami Společnosti.

2.8. Technické rezervy
Ucty technickych rezerv zahrnuji castky prevzatych zavazku z titulu platnych pojistnych smluv a jejich
ucelem je zabezpecit kryti zavazku vznikajicich z pojistnych smluv Technicke rezervy jsou stanoveny
v souladu s požadavky české legislativy, jak je popsáno níže.
Test postačitelnosti pojistně-technických závazků se provádí v souladu s metodologií a odbornými
doporučeními vydanými Českou společností aktuárů. Pro účely diskontování se použĺvá výnosová křivka
dle aktuálního doporučení České společnosti aktuárů.
Společnost vytvarela nasledujici technicke rezervy

28 1 Rezerva na nezasloužene pojistné
Rezerva na nezasloužene pojistne se vytvari podle jednotlivych smluv neživotniho pojišteni a to z casti
predepsaneho pojistneho, ktera se vztahuje k nasledujicim ucetnim obdobim Spolecnost použiva
k odhadu rezervy metodu pro rata tempons“

282 Ostatni technicke rezervy (Rezerva pojistneho neživotnich pojištěni)
Rezerva pojistneho neživotnich pojišteni se vytvari k tem odvětvim neživotnich pojištěni, kde je vyše
pojistneho zavisla na vstupnim věku Tato rezerva predstavuje současnou hodnotu ocekavanych
budoucích pojistných plnění včetně nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu současné
hodnoty očekávaného budoucího pojistného.
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2.8.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí není diskontována na současnou hodnotu
a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí:
-

-

v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS);
v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR).

Hodnota RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů nákladů na pojistná plnění na otevřených
pojistných událostech.
Hodnota IBNR rezervy se vypočítává pomocí pojistně-matematických a statistických metod.
Rezerva na pojistná plnění se nesnižuje o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti a zahrnuje veškeré
očekávané výlohy související se zpracováním pojistných plnění.

29 Časové rozlišení pořizovacích nákladu na pojistné smlouvy
Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením pojistné
smlouvy a obnovou existujících pojistných smluv. Zahrnují také 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 jsou vykázány jako
aktivum.
Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy se vypočítává za použití pojistně
matematickych metod odpovidajicich metodam vypoctu rezervy pojistneho neživotnich poj isteni
Předmětem časového rozlišení jsou jednak pořizovací náklady vztahující se k prvnímu roku trvání smluv
rozlišené metodou pro rata temporis a dále pak druhá část (tvořící větší část zůstatku časového rozlišení)
vztahující se k celému trvání pojistných smluv, která zahrnuje záporné zůstatky rezervy neživotních
pojištění vypočítané na základě zillmerování a zároveň snížené koeficientem stornovosti.
V důsledku převodu téměř celého pojistného kmene do Generali České pojišťovny a.s. došlo k odúčtování
celé výše časového rozlišení pořizovacích nákladů, a to z toho důvodu, že s nepřeváděným zbytkem
pojistných smluv nesouviselo žádné časové rozlišení.

2.10. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv
na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů
za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu
dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické účty a netechnický účet
Náklady a výnosy se účtují v návaznosti na to, zda souvisí či nesouvisí s pojišťovací činností.
Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s pojišt‘ovací činností se účtují na příslušné technické
účty. Ostatní náklady a výnosy se vykazují na netechnickém účtu.
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Náklady a výnosy z investic jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a jejich poměrná část je následně
prevedena na technicky ucet nezivotniho pojisteni Klicem k prerozděleni nakladu a vynosu z investic je
pomer mezi prumernou hodnotou technickych rezerv a prumernou hodnotou investic za ucetni obdobi

2.14. Náklady na zaměstnance, penzijní připojištěnía sociální fond
Náklady na zaměstnance jsou součástĺ správnĺch nákladů a zahrnují i 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 pojištěnĺ 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
rozděleni zisku Čerpani socialniho fondu rovnez neni vykazano ve vykazu zisku a ztraty ale jako snizeni
fondu Socialni fond tvori soucast vlastniho kapitalu a neni vykazan jako zavazek

2.15. Pasivní zajištění
Zajistná aktiva odpovĺdajĺcí podílu zajistitele na zůstatkové hodnotě technických rezerv krytých
předmětnými eXistujícĺmi zajistnými smlouvami snižují hrubou výši technických rezerv.
Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací hodnotě a jsou přeceněny platným kurzem
ČNB k rozvahovému dni.
Změny zajistných aktiv, podĺlu zajistitele na pojistných plněnĺch, zajistné provize a zajistného se ve výkazu
zisku a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajĺcích 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 zjišt‘uje potenciální sníženĺ hodnoty pohledávek ze zajištění a zajistných aktiv
vztahujicich se k technickym rezervam V připade že jejich ucetni hodnota presahuje odhadovanou
užitnou hodnotu, je tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty.

2.16. Daň z příjmů
Daň z příjmů za účetní období zahrnuje splatnou a odloženou daň. Daň z příjmů se vykáže ve výkazu
zisku a ztraty s vyjimkou pripadu, kdy se tyka položek vykazanych v ostatnim uplnem vysledku
Splatná daň je očekávaný daňový závazek ze zdanitelného příjmu za běžné účetní období při použití
zákonem stanovených platných nebo již schválených sazeb daně ke konci účetnĺho období a úprava
daňového závazku z minulých let.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku
v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitĺm 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.

2.17. Transakce se spřízněnými stranami
Sprizněnymi stranami Spolecnosti se rozumi
•

akcionář, který přímo nebo nepřímo může uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti,
a společnosti, kde tento akcionář má rozhodující vliv;
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•

•

členové statutárnĺch, 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 stanovenĺ cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny
v bodech 15 a 19.

2.18. 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 doplňujícĺ 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 zachyceny v účetnĺch výkazech.

2.19. Převod pojistného kmene Společnosti do Generali České pojišťovny a. s.
Společnost a Generali Česká pojišťovna a. s. (dřĺve Česká pojišt‘ovna a. s.) uzavřely dne 1. července 2019
smlouvu o převodu pojistného kmene, na jejímž základě a za podmínek v ní stanovených (mimo jiné na
základě schválení Českou národní bankou), Společnost dne 21. prosince 2019 prodala, a Generali Česká
pojišt‘ovna a. s. koupila, od Společnosti část jejího pojistného kmene v rozsahu, který je vymezen ve
smlouvě o převodu (dále jen „Pojistný kmen“).
Pojistný kmen představuje jednak veškeré pojistné smlouvy uzavřené Společností jako pojistitelem v
souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti v oblasti životnĺho a neživotního pojištění, včetně
pojistných smluv, jejichž účinnost již uplynula, jednak veškeré smlouvy týkající se zprostředkování pojištěnĺ
a také jeho příslušenství.
Prodejní cena pojistného kmene činila 446 000 tis. Kč. Po vzájemné dohodě s nabyvatelem Generali
Českou pojišt‘ovnou byla prodejní cena vyrovnána tím, že Společnost si z příslušenství převáděného
pojistného kmene ponechala finanční aktiva v hodnotě, 316 396 tis. Kč, zbylá část ve výši 129 604 tis. Kč
bude započtena proti výplatě dividendy za rok 2019 na straně Generali Česká pojišťovna a.s.
—

—

Výnos z prodejnĺ ceny vykázala Společnost v rámci řádku 7 Výkazu zisku a ztráty. Celkové dopady
převodu pojistného kmene do výkazů Společnosti dokládají nĺže uvedené tabulky.
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Dopad převodu pojistného kmene do Rozvahy:

31. prosince 2019

(tis. KČ)

59 975

AKTIVA

B.

Dlouhodobý nehmotný majetek

O

C.

Investice

O

E.

Dlužníci

El.

60089

Pohledávky z operací přímého pojištěni

-53 422

1. Pojistníci

-53 422

2. Pojišťovací zprostředkovatelé

O

Ell.

Pohledávky z operací zajištění

-15 222

Ehl.

Ostatní pohledávky

128 733

F.

Ostatní aktiva

-114

Hotovost na účtech u finančních instituci a hotovost
F.ll.

-114

v pokladně
G.

Přechodné účty aktiv

O

59 975

PASIVA
A.

Vlastní kapitál

359 394

Al.

Základní kapitál

O

A.IV.

Ostatní kapitálové fondy

O

A.V.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

O

A.VI.

Nerozdělený zisk minulých účetních období

AVII.

Zisk z běžného účetního období

C.

Technické rezervy

C.1

-345 615

Rezerva na nezasloužené pojistné:

-15 301

a) hrubá výše

-15 383

b) hodnota zajistitelů
C.3.

(-)

Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí:

b) hodnota zajistitelů

82
-93 142
-132 552

a) hrubá výše

C.6.

O
359 394

(-)

39410

Ostatní technické rezervy:

-237 172

a) hrubá výše

-237 172

E.

Rezervy

84 302

E.3.

Ostatní rezervy

84 302

G.

Věřitelé

G.l.

Závazky z operací přímého pojištění

G.ll.

Závazky z operací zajištění

G.V.

Ostatní závazky, z toho:
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení

-38 093
-3 754
-25 805
-8 534
O

H.

Přechodné účty pasiv

-13

H.ll.

Ostatní přechodné účty pasiv

-13
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Výkaz zisku a ztráty
za rok končící 31. prosince 2019
(tis. KČ)
I.

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

O

II.

NETECHNICKÝ ÚČET

O

7.

Ostatní výnosy z převodu kmene

866 186

8.

Ostatní néklady z převodu kmene

422 491

Hospodářský výsledek z převodu kmene

443 695

(tis. KČ)

.9

Daň z příjmů z převodu kmene

16.

Zisk před zdaněním z převodu kmene

443 695

10.

Zisk z převodu kmene po zdanění

359 394

84 301

3 Řízení rizik
Finanční pozice a provozní výsledek Společnosti jsou ovlivněny a ohrožovány řadou rizik, jmenovitě
zejména finančním, pojistným, kreditním, operačním a dalšími riziky (např. likviditním, reputačním). Těmto
rizikům Společnost čelí nejen vlastními kontrolními mechanismy, ale též řídícími a kontrolními mechanismy
na urovni skupiny Generali To se projevuje zejmena implementaci celoskupinovych“ politik a metodik
upravených dle parametrů Společnosti. Základními politikami pro řízení rizik jsou Group Risk Appetite
Framework a Risk Management Policy.
Z podstaty svého podnikání je Společnost vystavena zejména pojistně-technickému riziku. To vyplývá ze
skutečnosti, že pojistné sazby jsou kalkulovány na základě odhadů škod a pravděpodobnosti jejich
výskytu. Jejich změny a vývoj v čase jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány. Pojistně-technická
rizika představují nejistotu například v předpokladech o mírách úmrtnosti, dlouhověkosti, zdravotního
stavu, nemocnosti a invalidity, které byly použity při ocenění závazků pojišťovny. Dalšĺ rizika mohou být
spojená s podhodnocením frekvence a/nebo závažnosti škod při naceňování pojištění a výpočtu rezerv,
přĺpadně vyplývají z nejistoty týkajĺcí se výše nákladů a nepříznivého vývoje pojistných smluv ze strany
pojistníků. Spolu s nezaplacením pojistného je storno pojistné smlouvy nejvýznamnějším rizikem ze strany
pojistníků. Pojistně-technické riziko je řízeno zejména využitím zajištění (především proporcionálního
v kombinaci se zajištěním škodního nadměrku). Dále je toto riziko řízeno držením dostatečné výše
technických rezerv, pravidelným vyhodnocováním škodních průběhů, rizikových profilů a dalších analýz
s tím souvisejících. Postupy pro zmírňování, monitorování a řízení zdravotních upisovacích rizik jsou
založeny na kvantitativním a kvalitativním zhodnocení zakotveném v procesech, které jsou pečlivě
definované a sledované pojišťovnou a skupinou (jako jsou například schvalovací proces produktu
a nastavení upisovacích limitů).
Dalšími významnými riziky jsou rizika vyplývající z uložení finančních prostředků (zejména tržní, úrokové,
kreditní a likviditní). Společnost má smlouvu na obhospodařování finančních prostředků s Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Generali lnvestments CEE“). V rámci této smlouvy
jsou nastaveny maximální objemy, rizikové limity a další parametry investování do jednotlivých finančních
instrumentů. Smluvně je zajištěna také profesionalita a odbornost zaměstnanců Generali Investments
CEE. Tato smlouva je v souladu s Investiční politikou skupiny Generali, Investiční strategií na rok 2019
a vnitřními předpisy společnosti, které podléhají schválení představenstvem. Nastavení limitů investic do
jednotlivých instrumentů je v souladu s vyhláškou č. 306/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dodržování nastavených pravidel probíhá
průběžně. Investování finančních prostředků, které nejsou ve správě Generali lnvestments CEE, je
upraveno vnitřními předpisy společnosti.
Posledním významným rizikem je riziko operační. Zásady a způsoby řízení tohoto rizika a případné
zabraňovací akce a procesy jsou upraveny „celoskupinovou“ politikou, vnitřními předpisy Společnosti
13
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Přĺloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

a směrnicí Plánu krizového řízení. Základním pilířem kontroly a monitorování tohoto rizika jsou jednotlivĺ
vlastníci rizik, kteří zodpovídají za operační riziko podléhající jejich odpovědnosti.
Společnost dvakrát ročně vypracovává Posouzenĺ vlastních rizik Společnosti (ORSA). V rámci tohoto
dokumentu jsou analyzována zejména rizika solventnosti, operační, likvidity a ostatní nejvýznamnější
rizika ohrožující Společnost. Z výsledků ORSA v letech 2019 a 2018 nevyplývají pro společnost žádná
rizika, která by bezprostředně ohrožovala její činnost. Všechna významná rizika, vyplývající z OASA jsou
pečlivě sledována a jsou vytvořena adekvátní opatření za účelem jejich eliminace.
Poslední částí řízenĺ rizik je agenda Compliance. V rámci této agendy jsou sledovány, posuzovány
a zpracovávány požadavky na regulační opatření, novou legislativu a její změny. Tímto je pokryto riziko
reportingu vůči státním a dalším institucím.
Společnost má také zavedeny postupy podle evropské legislativy Solvency II, vjejímž rámci poúžívá
nástroje pro řízení solventnosti i rizikového profilu Společnosti. Disponibilní míra solventnosti Společnosti,
podle stávajících podmínek i podle budoucích požadavků obezřetnosti, je pravidelně sledována
a analyzována.
—

4. Investice
4.1. Jiné Investice
4.1.1. Investice do cenných papírů
(tis. Kč)
Akcie
Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
Reálná hodnota celkem

31. prosince 2019
47244
423 167
470 411

31. prosince 2018
41 258
439 356
480 614

Cenné papíry byly oceněny pouze za použití tržních cen nebo na základě oceňovacích technik, které
využívají výhradně dostupné tržní údaje.
4.1.2. Akcie
(tis. Kč)
Obchodovane na tuzemskem hlavnim nebo vedlejsim trhu burz cennych papiru
Obchodované na zahraničních burzách cenných papírů
Neobchodované na burzovním trhu
Reálná hodnota celkem

31. prosince 2019
6 413
32 928
7 903
47 244

31. prosince 2018
6 781
27 379
7 098
41 258

31. prosince 2019
215 242
207 925
423 167

31. prosince 2018
236 257
203 099
439 356

31. prosince 2019

31. prosince 2018

44 359
433415
477 774

45 050
459468
504 518

31. prosince 2019
3 080

31. prosince 2018
2 029

3 080

2 029

4.1.3. Dluhové cenné papíry
(tis. Kč)
Obchodované na tuzemském hlavním nebo vedlejším trhu burz cenných papírů
Obchodované na zahraničních burzách cenných papírů
Reálná hodnota celkem

Pořizovací cena cenných papírů může být analyzována následovně:
(tis. Kč)
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou
Akcie
Dluhové cenné papíry
Pořizovací cena cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou

4 1 4 Ostatni investice
(tis. Kč)
Reálná hodnota derivátů k obchodování
Celkem

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.
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Reálná hodnota finančních derivátů byla stanovena následovně:
(tis. Kč)

31. prosince 2019

31. prosince 2018

3 155
-75
3 080

2 045
-16
2 029

Kladná reálná hodnota derivátů k obchodování
Záporná reálná hodnota derivátů k obchodování
Reálná hodnota celkem (bod 4.2)

4.2. Deriváty k obchodování
tis KČ‘
Měnové deriváty

Nominální
hodnota
207 691

Kladná reálná
hodnota
3 155

31. prosince 2019
Záporná reálná
hodnota
-75

Nominální
hodnota
197 262

31. prosince 2018
Kladná reálná Záporná reálná
hodnota
hodnota
2 045
-16

Určité deriváty, byt‘ poskytují efektivní finanční zajištění pozic Společnosti z pohledu řízení rizik, nesplňují
dle platných českých účetních předpisů kritéria zajišt‘ovacího účetnictví a účtuje se tak o nich jako
o derivátech k obchodování. Oceňovací rozdíly těchto derivátů jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.
Výše uvedené tabulky obsahují detailní přehled o nominálních jistinách a reálných hodnotách finančních
derivátů Společnosti otevřených ke konci roku. Tyto měnové deriváty umožňujĺ Společnosti převést,
změnit, nebo snížit příslušná měnová rizika.
Nominální jistiny sloužĺ pro objemové porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují
expozici Společnosti vůči úvěrovým ani cenovým rizikům.

5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
5.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
(tis. Kč)
Pořizovací cena
Software
Pořizovací cena celkem
Oprávky
Software
Oprávky celkem
Zůstatková hodnota

1. ledna
2018

Přírůstky

Úbytky

31. prosince
2018

Přírůstky

Úbytky

31. prosince
2019

31 874
31 874

2 347
2 347

O
O

34 221
34 221

2 830
2 830

O
O

37 051
37 051

27 447
27 447
4 427

3 016
3 016

O
O

30 463
30 463
3 758

2 386
2 386

O
O

32 849
32 849
4 202
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5.2. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby
(tis. Kč)
Pořizovací cena
Samostatné movité ved
a soubory movitych veci
Automobily
Neodepisovaný majetek
Pořizovací cena celkem
Oprávky
Samostatné movité veci
a soubory movitych vec
Automobily
Oprávky celkem
Zůstatková hodnota
Zásoby
Celkem

1. ledna
2018

Přírůstky

Úbytky

31. prosince
2018

Přírůstky

Úbytky

31. prosince
2019

3 255

1 172

494

3 933

105

344

3 694

2 602
60
5 917

1 492
O
2 664

1 116
O
1 610

2 978
60
6 971

O
O
105

O
O
344

2 978
60
6 732

2 697

399

494

2 602

550

344

2 808

2 603
5300
617
O
617

246
645

1 116
1 610

373
923

O
344

O

O

1 733
4335
2 636
O
2636

O

O

2 106
4914
1 818
O
1 818

6. Dlužníci
K31. prosinci 2019
(tis. Kč)

Pohledávky
za pojistníky

Pohledávky za
pojišt‘ovacími
zprostředkovateli

Pohledávky
z operací
zajištění

Ostatní
pohledávky

Celkem

6 448
O
6 448
O
6 448

O
O
O
O
O

534
O
534
O
534

134 686
O
134 686
O
134 686

141 668
O
141 668
O
141 668

Pohledávky
za pojistníky
40989
27 616
68605
-6 026
62579

Pohledávky za
pojišťovacími
zprostředkovateli
18
O
18
-9
9

Pohledávky
z operací
zajištění
10785
O
10785
O
10785

Ostatní
pohledávky
12418
O
12418
O
12418

Celkem
64210
27 616
91826
-6 035
85791

Do splatnosti
Po splatnosti
Celkem
Opravná položka
Čistá výše pohledávek

K31. prosinci 2018
(tis. Kč)
Do splatnosti
Po splatnosti
Celkem
Opravná položka
Čistá výše pohledávek

Ostatní pohledávky do splatnosti k 31. 12. 2019 zahrnujĺ pohledávky vůči Generali České pojišt‘ovně za
převod kmene ve výši 129 604 tis. Kč (2018: O Kč), pohledávky z titulu zaplacených záloh dodavatelům ve
výši 4 246 tis. Kč (2018: 4 657 tis. Kč), odloženou daňovou pohledávku ve výši 803 tis. Kč (2018: 4 846
tis. Kč), pohledávky z dividend ve výši 30 tis. KČ (2018: 82 tis. Kč) a ostatní pohledávky za zaměstnanci
ve výši 3 tis. KČ (2018: 46 tis. KČ). V roce 2018 ostatní pohledávky zahrnovaly pohledávku vůči
odběratelům ve výši 2 787 tis. Kč.
Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 19.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
(tis. Kč)
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Tvorba opravné položky (bod 17)
Rozpuštění opravné položky (bod 17)
Konečný zůstatek k 31. prosinci

2019
6 035
Q
-6 035
O
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2018
5 766
6 023
-5 754
6 035

Česká pojišt‘ovna ZDRA VÍa.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

7. Hotovost na účtech u finančních institucía hotovost v pokladně
(tis. Kč)
Hotovost na účtech u finančních institucí
Hotovost v pokladně
Hotovost celkem

31. prosince 2019
175 400
155
175555

31. prosince 2018
125 750
380
126130

31. prosince 2019

31. prosince 2018

Pro rata temporis

O

8 367

Individuální nabídka

O

114

Společná nabídka s Českou pojišťovnou

O

78 892

8 Přechodné účty aktiv
(tis. Kč)
Časově rozlišené náklady na pojistné smlouvy

Sdílené náklady s Generali Českou pojišťovnou

1 871

O

Celkem

1 871

87 373

Časově rozlišené náklady na pojistné smlouvy jsou v důsledku převodu pojistného kmene do Generali
Česke pojlštovny nulove Na zakladě „Ramcove smlouvy s Generall Českou pojištovnou o sdilenych
činnostech a sdílených nákladech činí k 31 .12.2019 náklady příštích období 1 871 tis. Kč.

9. Vlastní kapitál
9.1. Základní kapitál

Schválené a vydané akcie
Kmenové akcie v nominální hodnotě 1 mil. Kč, plně splacené

105

31. prosince 2019
(tis. Kč)

31. prosince 2018
(tis. Kč)

Základní kapitál

Základní kapitál

105 000

105

105 000

92. Zisk z běžného účetního období
Čistý zisk za rok 2019 je navržen k rozdělení takto:
(tis. Kč)
Příděl do sociálního fondu
Převod do nerozděleného zisku minulých let
Čistý zisk

2019
828
397 282
398 110

Příděl do sociálního fondu se uskutečňuje v souladu s pravidly stanovenými v kolektivní smlouvě vyššího
stupně.
Rozdělení zisku za rok 2018 bylo provedeno na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne
29. dubna 2019 a je uvedeno v přehledu o změnách vlastního kapitálu.

9.3. Ostatní kapitálové fondy
Od 1. ledna 2019 jsou cenné papíry přeceňovány v souladu s vyhláškou č. 502/2002 Sb., do vlastního
kapitálu (položka rozvahy „Ostatní kapitálové fondy“).
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Česká pojišťovna ZORA VÍ as
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

Níže uvedená tabulka dokumentuje vývoj oceňovacích rozdílů, které se vážou k realizovatelným cenným
papírům. Jiné oceňovací rozdíly s dopadem do vlastního kapitálu Společnost neeviduje.

(tis. Kč)
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Realizované zisky a ztráty s dopadem do výsledku hospodaření
Nerealizované zisky a ztráty s dopadem do vlastního kapitálu
Změna stavu odložené daně s dopadem do vlastního kapitálu
Změna stavu odložené daně s dopadem do výsledku hospodaření
Ztráty ze snížení hodnoty
Ostatní
Konečný zůstatek k 31. prosinci

2019
Akcie aostatní
cenné PaPíiY
s proměnlivym
výnosem
1 701
218
-6 702
1 263
-32
-1 197
29
-4 720

.

Dluhove
nanírw

10 423
88
-12 086
2 478
-198
O
O
705

2018
Akcieaostatní
cenné papíry
s promenlivym
výnosem
-1 644
95
6 014
-1 168
-12
-401
-1 183
1 701

Dluhove
aí
1 413
307
10 848
-2 020
-124
O
O
10 423

10. Technické rezervy

(tis. Kč)
Rezerva na nezaslouzené
Rezerva na pojistná plnění
nevyřízených pojistných
událostí

Celkem

20. prosince

Dopad převodu

16373

15383

15383

O

47 066

39 503

66 573

64 508

2 065

82331

21653

16219

87765

68044

19721

225356

19697

7881

237172

237172

O

383746

103122

79976

406893

385107

21786

1. iedfla

Tvorba

Použití

17050

14706

59 009

31. prosince 2019

K31. prosinci 2019
(tis. Kč)
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na pojistna plneni nevyřizenych polistnych udalosti
Rezerva pojistného neživotních pojištění
Celkem

Rezerva brutto
O
21 786
O
21 786

Podíl zajistitele
O
6 214
O
6 214

Rezerva netto
O
15 572
O
15 572

Rezerva brutto
17 050
141 340
225 356
383 746

Podíl zajistitele
81
37 700
O
37 781

Rezerva netto
16 969
103 640
225 356
345 965

K 31. prosinci 2018
(tis. Kč)
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na pojistna plněni nevyrizenych polistnych udalosti
Rezerva pojistného neživotních pojištění
Celkem

Rezerva na pojistna plněni nevyřizenych pojistnych udalosti
(tis. Kč)
Hruba vyse rezervy na pojistne udalosti hlasene ale neuhrazeno (RBNS)
Hruba vyse rezervy na pojistne udalosti nastale ale dosud nenahlasene (IBNR)
Rezerva na pojistna plněni celkem

31. prosince 2019
2 065
19 721
21 786

31. prosince 2018
59 009
82 331
141 340

Analyza vyvoje škodni rezervy
2019
2018
(tis. Kč)
135 322
133 733
Stav brutto rezervy na pojistna plneni k 1 lednu
55 297
53 789
Vyplaty pojistnych plněni vzniklych pred 1 lednem
25 208
23 282
Run-off rezervy na pojistná plnění
56 325
55 154
Stav brutto rezervy na pojistna plněni k 31 prosinci z kmene k 1 lednu
Rezerva na pojistna plněni nezahrnuje naklady spojene s likvidaci a rezervu na soudni spory k 1 lednu 2020 ve vysi 7 501 tis Kč
a k 1 lednu 2019 ve vysi 7 606 tis Kc

Neciilnou soucasti ucetni zaverky je rozvaha vykaz zisku a ztraty a prehled o zmenach vlastniho kapitalu

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

Změnu stavu hrubé výše technických rezerv lze analyzovat takto:
(tis. Kč)

Tvorba

Použití

Dopad
převodu
kmene

31. prosince
2019

17 050

6 925

8 592

15383

O

1. ledna

Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených
pojistných událostí
Rezerva pojistného neživotních pojištění

141 340

25 943

12 945

132 552

21 786

225 356

11 816

O

237 172

O

Celkem

383 746

43 917

405 877

385 107

21 786

(tis. Kč)
Rezerva na nezasloužené pojistná
plnění nevyřízených

1. ledna 2018
18 245

Tvorba
4073

Použití
5268

31. prosince 2018
17050

142 298

37 374

38 333

141 340

Rezerva pojistného neživotních pojištění
Celkem

214 008
374551

11 348
52795

O
43601

225 356
383746

11. Ostatní rezervy
Změnu stavu ostatních rezerv lze analyzovat takto:
Rezerva na nevybranou dovolenou a nevyplacené odměny
(tis. Kč)
K1.lednu2Ol8
Tvorba
Rozpúštění
K31. prosinci 2018
Tvorba
Rozpuštění
K31. prosinci 2019

2624

2653
-2 064
2653
1 825
-2 653
1 825

12. Věřitelé
(tis. Kč)
Závazky za pojistníky
Závazky za makléři a agenty
Závazky při operacích zajištění
Ostatní závazky
Věřitelé celkem

31. prosince 2019
878
O
1 024
7 713
9 615

31. prosince 2018
9 612
4 773
24 130
10 538
49 053

Ostatní závazky k 31. 12. 2019 zahrnují závazky vůči dodavatelům ve výši 2 940 tis. Kč (2018:3378
tis. Kč), závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 626 tis. Kč (2018: 1 786 tis. Kč), závazky vůči institucím
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 1 449 tis. Kč (2018: 915 tis. Kč), závazky vůči
finančnímu úřadu z titulu daní z příjmů zaměstnanců ve výši 640 tis. Kč (2018: 345 tis. Kč), srážková daň
z dividend ve výši 5 tis. Kč (2018: 8 tis. Kč) a ostatní závazky ve výši 53 tis. Kč (2018: 4 106 Kč).
Společnost nemá k31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 z celkové částky závazků žádné závazky po lhůtě
splatnosti, výše uvedené závazky jsou ve lhůtě splatnosti a splatné do 1 roku.
Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a daňových nedoplatků.
Závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.
Závazky se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 19.
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Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

13. Přechodné účty pasiv
31. prosince 2019

(tis. KČ)

31. prosince 2018

Ostatní přechodné účty pasiv

12 786

10 171

Celkem

12 786

10 171

Přechodné účty pasiv jsou tvořeny zejména dohady na IT a jiné služby 3 318 tis. Kč (2018:3 276 tis. Kč),
dohady na odměny zaměstnanců 7537 tis. Kč ( 2018 5 415 tis. Kč) a dalšími náklady příštĺch období
1 931 tis. Kč(2018: 1480tis. Kč).

14. Technický účet neživotního pojištění

14.1. Neživotní pojištění
(tis. KČ)

Předepsané hrubé
pojistné

Zasloužené hrubé
pojistné

Hrubé náklady na
pojistná plnění

Hrubé provozní
výdaje

445 659
28 445
474104

447 240
28 532
475772

154 942
1 346
156288

212 027
18 112
230140

Předepsané hrubé
pojistné

Zasloužené hrubé
pojistné

Hrubé nákladyna
pojistná plnění

Hrubé provozní
výdaje

426 436
34 579
461015

427 638
34 572
462210

122 042
3 934
125976

105 259
20 277
125536

2019
Úrazové pojištění a pojištění nemoci
Pojištění různých finančních ztrát
Celkem

(ťis.

Kc)

2018
Urazové pojištění a pojištění nemoci
Pojištění různých finančních ztrát
Celkem

V rámci převodů mezi netechnickým účtem a technickým účtem neživotního pojištění byla převedena část
zisku z investic ve výši 7 027 tis. Kč (2018: převedena čistá ztráta ve výši 4 319 tis. Kč). Důvod převodu
je ztráta z prostředků kryjících technické rezervy.

14.2. Geografické členění hrubého předepsaného pojistného
(tis. KČ)
Česká republika
Slovenská republika
Celkem

2019
461 727
12378
474 104

15. Pasivní zajištění
Společnost používá tyto zajistitele:
•
•

GP Reinsurance EAD
Česká pojišt‘ovna a.s.
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2018
446 190
14825
461 015

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

Pohledávky, závazky, výnosy a náklady z pasivního zajištění
(tis. Kč)
Pohledávky ze zajištění (bod 6)
Závazky ze zajištění (bod 12)
Saldo pasivního zajištění (závazek)

31. prosince 2019
534
-1 024
-490

31. prosince 2018
10 785
-24 130
-13 345

(tis. Kč)
Podíl zajistitelů na rezervě na nezasloužené pojistné (bod 10)
Podíl zajistitelů na rezervě na pojistná plnění (bod 10)
Podíly zajistitelů celkem

31. prosince 2019
O
6 214
6 214

31. prosince 2018
81
37 700
37 781

2019

2018

-107 315
63 285
-80
699
634
-42 777

-93 965
45 773
-25
49
131
-48 037

(tis. Kč)
Neživotní pojištění
Předepsané hrubé pojistné postoupené zajistitelům
Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění
Podíl zajistitelů na změně stavu rezervy na nezasloužené pojistné
Podíl zajistitelů na změně stavu rezervy na pojistná plnění
Provize ze zajištění
Výsledek pasivního zajištění

16. Pořizo vací náklady na pojistné smlouvy a správní režie
16.i. Pořizo vací náklady na pojistné smlouvy
Celková výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy zaúčtovaných v rámci přímého pojištění, zejména
provize při získávání, obnovování a za správu portfolia se člení následovně:
Neživotní pojištění
(tis. KČ)
Získatelská provize
Ostatní pořizovací náklady
Přímé provize celkem
Interní pořizovací náklady
Mezisoučet
Obnovovací provize (zahrnuto ve správní režii)
Změna odložených pořizovacích nákladů
Celkové pořizovací náklady včetně následné provize

2019
33 488
24 166
57 654
2 790
60 444
14461
87 373
162 278

2018
35 225
32 321
67 546
2 958
70 504
11 116
-27 503
54118

Významný pohyb v pořizovacích nákladech byl způsoben mimo jiné jejich odúčtováním z přechodných
účtů aktiv, viz tabulka 8, v důsledku převodu pojistného kmene.

162. Správní režie
(tis. Kč)
Správní režie neživotní pojištění
-

2019
82 323

2018
82 535

2019
45 752
2 790
39 360
85 112

2018
43 967
2 958
41 526
85 493

Správní režii a interní pořizovací náklady lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Osobní náklady
z toho: část správní režie zahrnutá v interních pořizovacích nákladech
Ostatní správní náklady (např. marketingové náklady)
Správní režie a interní pořizovací náklady celkem
-
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Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končícĺ 31. prosince 2019

16.3. Osobní náklady
Osobní náklady lze analyzovat následujícím způsobem:
(tis. Kč)
Mzdy, osobní náklady a odměny vedoucích pracovníků
Odměny členům představenstva
Odměny členům dozorčí rady
Mzdy, osobní náklady a odměny zaměstnanců
Sociální náklady a zdravotní pojištění
Ostatní
Osobní náklady celkem

2019
11 144
5 075
12
18 525
9 692
1304
45 752

2018
10 066
5 058
12
18 087
9 579
1 164
43 967

Osobní náklady předsedy představenstva jsou vykázány v položce Mzdy, osobní náklady a odměny
vedoucích pracovníků.
Počet zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců
Průměrný počet vedoucích pracovníků
Celkem

2019

2018

40
8
48

41
8
49

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

16.4. Ostatní správní náklady
(tis. Kč)
Nájemné
Následné provize a odměny
Investiční majetek
Udržba softwaru
Poštovné
Odpisy hmotného majetku (bod 17)
Odpisy nehmotného majetku (bod 17)
Ostatní
Ostatní správní náklady celkem

2019
5 984
28 163
436
5 111
1093
923
2 386
-4 736
39 360

2018
6 202
29 951
589
4 462
912
646
3 016
-4 252
41 526

Položka Ostatni zahrnuje zejmena naklady na vzdelavani cestovni a jizdni naklady zamestnancu 385
2018 725 tis Kc) administrativni poplatky 605 tis Kc ( 2018 300 tis Kč) naklady na reprezentaci 170 tis
Kč (2018:196tis. Kč), telefonní poplatky 32tis. Kč (2018: 152 tis. Kč) a kancelářský materiál a spotřebu
drobného majetku 153 tis. Kč( 2018: 123 tis. Kč). Celkovou výši těchto nákladů snižuje odúčtování části
mzdových nákladů ze správních do pořizovacích nákladů 6 081 tis.Kč( 2018: 5 748 tis. Kč).

17. Ostatní náklady a výnosy
17.1. Ostatní náklady
(tis. Kč)
Ostatní technické náklady neživotní pojištění
Ostatní technické náklady z převodu kmene
Ostatní náklady netechnický účet
Ostatní náklady celkem
—

—

2018
9 446

2019
6 642
422 491
4 483
433 616

5 405
14 851

2019
2 254
144
8 737
11 135

2018
6 023
555
8 273
14 851

Ostatni naklady lze analyzovat takto
(tis. Kč)
Tvorba opravných položek k pohledávkám (bod 6)
Kurzové ztráty
Ostatní
Ostatní náklady celkem

Polozka Ostatnl k 31 12 2019 tvoři zejmena poradenske, pravni a ostatni sluzby ve vysi 4 176 tis Kč
(2018 4 435 tis Kč), odpisy pohledavek ve vyš 1 972 tis Kc (2018 1 060 tis Kc) naklady na interni audit
ve výši 1 557 tis. Kč (2018: 1 512 tis. Kč), opravy a udržování ve výši 137 tis. Kč (2018: 411tis.), klientské
příspěvky ČAP ve výši 426 tis. Kč (2018: 390 tis. Kč), bankovní poplatky ve výši 232 tis. Kč
(2018: 228 tis. Kč) a ostatní provozní náklady ve výši 237 tis. Kč (2018: 237 tis. Kč).
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Česká pojišťovna ZDRA VÍas.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31 prosince 2019

Zajistitelé se nepodílĺ na ostatních technických nákladech.
Odměna auditora za audit v roce 2019 dosáhla výše 768 tis. Kč (2018: 750 tis. Kč). Částka nezahrnuje
DPH. Zádné další služby nebyly auditorskou společností v roce 2019 poskytnuty.

172. Ostatní výnosy
(tis. Kč)
Ostatní technické výnosy neživotní pojištění
Ostatní technické výnosy z kmene převodu
Ostatní výnosy netechnický účet
Ostatní výnosy celkem
—

—

2019
6 096
866186
7 778
880 060

7 406
13 217

2019
6 026
45
7 803
13 874

2018
5 754
405
7 058
13 217

2018
5 81 1

Ostatní výnosy lze analyzovat takto:
(tis. Kč)
Rozpuštění opravných položek k pohledávkám (bod 6)
Kurzové zisky
Ostatní
Ostatní výnosy celkem

Položku Ostatní k 31 .12:2019 tvoří zejména výnosy ze správy pojištění UCB ve výši 7 276 tis. Kč (2018: 6
470 tis. Kč), výnosy z prodeje vyřazeného majetku ve výši 24 tis. Kč (2018: 346 tis. Kč), nespotřebované
pojistné ve výši 392 tis. Kč (2018: 110 tis. Kč) a ostatní provozní výnosy ve výši 111tis. Kč (2018:132 tis.
Kč).
Zajistitelé se nepodílí na ostatních technických výnosech.

18. Daň zpříJmů
Daňový náklad zahrnuje:
(tis. Kč)
Splatný daňový náklad
Odložený daňový náklad/výnos
Vliv změny účetní metody na odloženou daň
Uprava daňového nákladu minulého období
Daňový náklad celkem

2019
93 807
302
230
53
94 392

2018
29 909
-153
136
52
29 944

2019
491 804
-3 667
4 989
493126

2018
156 921
-4 468
4 591
157044

Splatná daň z příjmů ve výši 19%
Daň ze samostatného základu daně
Srážkovádaň

93 694
O
113.

Daň

93807

29 838
O
71
29909

Splatná daň byla vypočítána následovně:
(tis. Kč)
Zisk před zdaněním
Výnosy nepodléhající zdanění
Daňově neuznatelné náklady
Daňovýzáklad

Z

příjmů
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J,

Česká pojišťovna ZDRA VÍa.s.
Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

Odložená daňová pohledávka je vypočtena sazbou daně ve výši 19 % (daňová sazba pro rok 2019
a následující roky).
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly z cenných papírů
Odložený daňový závazek celkem
Odložená daňová pohledávka
Oceňovací rozdíly z cenných papírů
Opravné položky a rezervy
Odložená daňová pohledávka celkem
Čistá odložená daňová pohledávka

31. prosince 2019

31. prosince 2018

101
607
708

92
O
92

O
1 511
1 511
803

3
1
4
4

134
804
938
846

Společnost k 31. prosinci 2019 zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku v plné výši 803 tis. Kč
(2018: 4 846 tis. Kč) vzhledem k pravděpodobnému dosaženĺ dostatečného základu daně, který umožnĺ
její realizovatelnost.
Změnu čisté odložené daňové pohledávky! závazku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Čistá odložená daňová pohledávka/závazek k 1. lednu
Změna odložené daně účtovaná do výkazu zisku a ztráty
Změna odložené daně účtovaná do kapitálu
Cista odložena danova pohledavkaízavazek k 31 prosinci

31. prosince 2019
4 846
-302
-3 741
803

31. prosince 2018
1 505
153
4 846

19. Transakce se spřízněnými stranami
Kromě transakcĺ zveřejněných v bodě 15 se Společnost podílela na těchto transakcích se spřízněnými
stranami:
(tis. Kč)
Výnosy
Přímé hrubé předepsané pojistné
Přijaté provize od zajistitelů
Podíl zajistitele na pojistném plnění
Ostatní výnosy
Výnosy z převodu pojistného kmene
Výnosy celkem
Náklady
Hrubé postoupené pojistné
Provizní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv
Pojistné plnění
Ostatnínáklady
Náklady z převodu pojistného kmene
Náklady celkem

2019

2018

18 948
634
56 060
7 278
866 186
949 106

14 201
131
45 773
6 481
O
66 586

397
334
230
143
491
595

93 965
50 016
3 249
12601
O
159 831

107
51
3
11
422
595

Ostatní náklady za rok 2019 zahrnují náklady na údržbu softwaru poskytnuté spřízněnou osobou ve výši
1 045 tis Kc (2018 1 045 tis Kč) Veškere transakce se spriznenymi stranami byly realizovany v cenach
zahrnujících náklady poskytovatele a přiměřenou marži.
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřĺzněnými stranami:
(tis. Kč)
Pohledávky
Pohledávky z přímého pojištění
Pohledávky ze zajištění
Jinépohledávky
Pohledávky celkem
Závazky
Závazky ze zajištěnĺ
Závazky z pojištění
Jiné závazky
Závazky celkem

31. prosince 2019

31. prosince 2018

6 031
534
6102
12 667

30 213
10 785
4656
45 654

1 024
878
5 243
7145

24 130
6 736
6 872
37738

Pohledávky a závazky vůči spřízněným stranám vznikly za srovnatelných podmínek a úrokových sazeb
jako s jinými klienty.
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Česká pojišt‘ovna ZORA VÍa.s.
Příloha účetnĺ závěrky
Rok končící 31. prosince 2019

Pohledávky z přímého pojištěnĺ obsahují zejména pohledávky z produktů úrazového pojištění a pojištění
nemoci, distribuované vtzv. společné nabĺdce s Generali Českou pojišťovnou a.s., ve výši 28 611 tis. Kč
(2018: 26 645 tis. Kč).

20. Smluvní závazky
20.1. Potenciální závazky
Na pokrytí potenciálních závazků ze soudních sporů nevytvářela Společnost k 31. prosinci 2019 rezervu.

21. Následné události
21.1. Změna zákona o daních zpřijmů
Dne 17. prosince 2019 byl s účinností od 1. ledna 2020 schválen zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Tento zákon upravuje
mimo jiné zdanění pojišťoven pro účely daně z příjmů právnických osob.
Daňově uznatelné technické rezervy budou nově od zdaňovacího období 2020 vázány nikoliv na tvorbu
rezerv zaúčtovaných podle zákona o účetnictví, ale na pravidla obsaženáv evropské směrnici Solvency II.
Změna zákona nemá vliv na účetní závěrku sestavou k 31.12.2019.

21.2. Dopad COVID-19
Česká pojišt‘ovna ZDRAVĺ a.s. soustavně sleduje aktuální vývoj situace vyvolaný pandemií COVID 19,
včetně dopadů na ocenění aktiv. Nicméně s ohledem na velmi vysokou míru volatility tržních cen
pozorovatelnou v současné době na trzích, nelze spolehlivě predikovat dopady na hodnotu ani
v krátkodobém horizontu. Dopad současné pandemie na pojistné portfolio, které zbylo po převodu většiny
pojistných produktů v roce 2019, vzhledem k rozsahu pojištěných rizik a velikosti tohoto zbytkového
portfolia •se neočekává přĺliš významný. Rizika krytá v rámci těchto pojistných produktů souvisí se
současnou pandemií spíše okrajově. Vzhledem k tomu, že u pojistného kmene převedeného v roce 2019
nadále probíhá likvidace pojistných událostí ve společnosti formou outsourcingu, očekává se větší
pracnost souvisejĺcí s nárůstem hlášených pojistných událostí a jejich likvidací. Z hlediska ocenění aktiv a
pasiv však tento fakt nepředstavuje zásadní vliv.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-1 9 na své aktivity a podnikánĺ a dospělo k závěru,
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvánĺ podniku. Vzhledem k tornu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2019 zpracována na principu nepřetržitého trvání účetnĺ jednotky.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k jiným událostem, jejichž
důsledky by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2019.

30.března 2020

Chlumský
představenstva

lng: Radek Moc
člen představenstva
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Česká pojišt‘ovna ZDRAVÍ a.s.
Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, iČ 492 40 749
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2044

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2019
(tj. mezi ovládající a ovládanou osobou, a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou) ve smyslu 82 až 88 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „zpráva
o vztazích)
Jediným akcionářem společnosti Česká pojišt‘ovna ZDRAVÍ a.s. (ovládaná osoba) zapsané
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2044 dne
17. Června 1993 jako akciová společnost (IČO 49240749) se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle,
140 00 Praha 4 byla k 31. prosinci 2018 společnost Česká pojišťovna as., se sídlem Spálená 75/16,
Nové Město, 110 00 Praha 1, lČ 45272956 (ovládající osoba). Od 21 prosince 2019 se ovládající osoba
přejmenovala na Generali Česká pojišt‘ovna a.s.
Konečnou osobou ovládající společnost Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je společnost Assicurazioni
Generali Spk se sídlem v Itálii.
Údaje účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se zahrnují do konsolidované účetní
závěrky koncernu Generali CEE Holding BV. a Assicurazioni Generali Sp.A. se sídlem Piazza Duca
degli Abruzzi 2, Terst, Italská republika, zapsané v obchodním rejstříku v Terstu, Itálie, spisová značka
6204, která je mateřskou společností společnosti Generali CEE Holding BV. a konečnou ovládající
společností (dále také jako „skupina Generalí). Ovládající osoby realizují kontrolu ve skupině Generali
pouze vahou svých hlasů, tj. výkonem hlasovacích práv na valných hromadách.
Struktura koncernu Generali CEE Holding BV. je zobrazena v organizačním schématu, který tvoří
přílohu této zprávy.
V souladu se zákonem o obchodních korporacích statutární orgán společností Česká pojištovna
ZDRAVI a.s. (dále jen „Společnost) zpracoval zprávu o vztazích ve smyslu
82 zákona
o obchodních korporacích.

Přehled účinných smluv ve smyslu

82 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích.

Mezi Společností a společností Generali Česká pojišt‘ovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové
Město, 11000 Praha 1, lČ 45272956, byly uzavřeny následující smluvní dokumenty:
• Smlouva o upsání akcií ze dne 22. 9. 2016
• Zajišt‘ovací smlouva pro krytí rizik pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr ze dne
18.4.2016
• Rámcová smlouva o Sdílení nákladů ze dne 21. 3. 2016 ve znění dodatku Č. 1 4
• Smlouva o obchodní spolupráci ze dne 1. 6. 2005 ve znění dodatků Č. 1 32
-

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 1. 1.2019 veznění dodatku Č. 1
Smlouva o poskytování přístupu na Helpline KPMG ze dne 3. 6. 2013
Rámcová smlouva o skupinovém pojištění osob Č. 5711508412 ze dne 9. 12. 2014
Pojistná smlouva Č. 49212846-10 o pojištění odpovědnosti za škodu ze dne 9. 6. 2008
Pojistná smlouva Č. 37411020-19 sdružené pojištění vozidla ze dne 15. 2. 2013
Pojistná smlouva Č. 56290543-15 pojištění majetku podnikatelů ze dne 18. 6. 2014
Pojistná smlouva Č. 40827204-54 sdružené pojištění souboru vozidel ze dne 29. 5. 2018
Zajišťovací smlouva pro krytí rizik úrazového a zdravotního pojištění ze dne 4. 9. 2011
Zajišťovací smlouva pro krytí rizik invalidity sjednávaných v rámci Generali Employee
Benefits Network ze dne 30. 6. 2009 ve znění dodatku č. 1
Pojistná smlouva č. 19100969/2016 na skupinové pojištění Program proti rakovině
sjednávané s Českou pojišťovnou a.s. ze dne 30. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1
Pojistná smlouva č. 19101022/2011 na skupinové pojištění sjednávané s Českou
pojišťovnou a.s. ze dne 31. 3. 2011
Pojistná smlouva Č. 19100870 na skupinové pojištění pracovní neschopnosti
a hospitalizace při dopravních nehodách ze dne 25. 5. 2010 ve znění dodatků Č. 1 3
Pojistná smlouva Č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se
společností Česká pojišt‘ovna a.s. ze dne 4. 1. 2013
Pojistná smlouva Č. 19101028/2012 na skupinové pojištění sjednávané s Českou
pojišt‘ovnou as. ze dne 31. 5.2012
Pojistná smlouva Č. 19101029/2012 na skupinové pojištění sjednávané s Českou
pojišťovnou a.s. ze dne 29. 11.2012
Pojistná smlouva Č. 19100986/2019 na skupinové Stříbrné pojištění sjednávané s Českou
pojišťovnou a.s. z dne 10. 1. 2019 ve znění dodatků Č. 1 -2
Rámcová smlouva o sdílení non-IT a IT technologií a souvisejících výdaj na provoz ze dne
4. 1. 2016 ve znění dodatku Č. 1
Rámcová smlouva o Sdílení nákladů při zajištění významných činností ze dne 21. 12. 2017
ve znění dodatku Č. I 2
Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 25. 5. 2018
Smlouva o spoluúčasti na projektu ze dne 14. 3. 2018
Smlouva o převodu pojistného kmene ze dne 4. 7. 2019 ve znění dodatku č. I
Dohoda o započtení pohledávek ze dne 21. 12. 2019
Rámcová smlouva o sdílení nákladů ze dne 23. 12. 2019
-

•

•
•
•
•

-

•
•
•
•

Mezi Společností, společností Generali Česká pojišt‘ovna
se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
11000 Praha 1, IČ 45272956, a společností Generali Shared Services Czech Branch, organizační
složka, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady 120 00 Praha 2, iČ 29044707, byl uzavřen
následující smluvní dokument:
• Dohoda o zachování mlčenlivosti ze dne 10. 7. 2014
Mezi Společností, společností Generali Česká pojišťovna a.s, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, lČ 45272956 a společností CP Distribuce a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 44795084, byl uzavřen následující smluvní dokument:
• Dohoda o postoupení práv a převzetí závazků ze dne 20. 7. 2015
Mezi Společností a společností Penzijní společnost České pojišt‘ovny, a.s., se sídlem Na Pankráci
1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, iČ 61858692, byl uzavřen následující smluvní dokument:
• Pojistná smlouva č. 19100978/2017 na skupinové pojištění lékařské asistence ze dne
31. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1
• Smlouva o úhradě nákladů ze dne 31. 10. 2017

Mezi Společností a společností Generali Shared Services Czech Branch, organizační složka, se
sídlem Bělehradská 299/1 32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, iČ 29044707, byl uzavřen následující smluvní
dokument:
• Smlouva o dodávkách služeb v oblasti informačních technologií (Service Agreement for the
provision of lnformation technology services) ze dne 1. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1
Mezi Společností a společností Generali Pojišťovna a.s. (od 21. prosince 2019 Pojišťovna Patricie
as.), se sídlem Bělehradská 299/1 32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 61859869, byl uzavřen následující
smluvní dokument:

2

•
•

Smlouva o spolupráci ze dne 24. 3. 2017 ve znění dodatků Č. 1
Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 25. 5. 2018

-

3

Mezi Společností a společností Generali CEE Holding BV., organizační složka, se sídlem
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, iČ 28239652, byl uzavřen následující smluvní
dokument:
• Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 1. 2009 ve znění dodatků Č. I 6
-

Mezi Společností a společností Generali lnvestments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem
Na Pankráci 17201123, Nusle, 14000 Praha 4, lČ 43873766, byl uzavřen následující smluvní dokument:
•
Smlouva o obhospodařování investic ze dne 8. 11. 2017 ve znění dodatku Č. 1
Mezi Společností a společností Acredité s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4,

iČ 25600958, byl uzavřen následující smluvní dokument:
•

Smlouva o poskytováni provozní podpory IT technologii a vývoje SW aplikací ze dne
18. 12. 2009

Mezi Společností a společností GP Reinsurance EAD, se sídlem 68 Knyaz Al. Dondukov Blvd., 1504
Sofia, Bulgaria, lČ 200270243, byl uzavřen následující smluvní dokumenty:
• Zajistná smlouva ze dne 29. 5. 2019
Mezi Společností a společností Europ Assistance SA., lrish Branch se sídlem 13-17 Dawson Street,
Dublin 2, iČ 905036, byl uzavřen následující smluvní dokument:
• Zajistná smlouva (Reinsurance Treaty) ze dne 9. 10. 2014 ve znění dodatku Č. I
Mezi Společností a společností Europ Assistance s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle,
140 00 Praha 4, lČ 25287851, byl uzavřen následující smluvní dokument:
Smlouva o poskytování asistenčních služeb ze 14. 12. 2012
• Smlouva o spolupráci při poskytování asistenčních služeb ze dne 24. 3. 2017
• Smlouva o spolupráci při poskytování asistenčních služeb ze dne 1. 11. 2018
• Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 25.5.2018
Mezi Společností a společností Nadace GCP, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4,
lČ 29018200, byl uzavřen následující smluvní dokument:
• Smlouva o spolupráci ze dne 30. 1. 2015
Mezi Společností a společností Generali Česká pojišt‘ovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové
Město, 11000 Praha 1, lČ 45272956, společností Generali CEE Holding B.V., organizační složka,
se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, lČ 28239652, společností Generali
Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/1 32, Vinohrady, 120 00 Praha 2, lČ 61859869, společností
Generali lnvestments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140
00 Praha 4, lČ 43873766, společností Generali Distribuce a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123,
Nusle, 140 00 Praha 4, lČ 27108562, společností Penzijní společnost Ceské pojišt‘ovny, a.s., se
sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 21 Praha 4, lČ 61858692, společností Direct Care s.r.o. se
sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, iČ 26416549, společností Generali Shared
Services Czech Branch, organizační složka, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00
Praha 2, iČ 29044707 a
společností Acredité s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4, lČ 25600958 byl uzavřen
následující smluvní dokument:
• Smlouva o plnění povinností vyplývajících z účastí ve skupině ze dne 2. 1. 2017.
V průběhu účetního období nebyla ve prospěch osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající
učiněna žádná právní jednání mimo rámec běžných právních jednání uskutečňovaných ovládající
osobou v rámci výkonu jejich práv jako jediného akcionáře ovládané osoby.
V průběhu účetního období byla uskutečněna transakce, která splňuje podminku, že byla v zájmu či na
popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající ze strany ovládané osoby přijata či
uskutečněna mimo rámec běžných jednání uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě
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ovládající jako jedinému společníku ovládané osoby týkající se majetku, která by přesahovala 10
%
vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.“
JedIný akcionář mateřské organizace (CZI Holdings NV.) rozhodl dne 7. 2. 2019 o uskutečnění prodeje
většiny pojistného kmene Společnosti určenému nabyvateli České pojišťovně a. s. a to za
cenu
stanovenou znalcem. Představenstvo Společnosti schválilo převod kmene dne 3. 6. 2019. Tato
transakce významně přesahující 10 % vlastního kapitálu Společnosti byla realizována k datu
21. 12. 2019.
Prohlášeni statutárního orgánu Společnosti.
Představenstvo Společnosti jako kolektivní statutární orgán prohlašuje, že v této zprávě o vztazích
mezi
propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích jsou uvedené údaje úplné, pravdivé
a správné. Současně dále prohlašuje, že Společnosti nevznikla z titulu uvedených smluv, úkonů
a plnění vůči jakékoliv propojené osobě žádná újma, a neexistuje tedy důvod na jakékoli propojené
osobě újmu vymáhat.

Schváleno představenstvem ČP ZDRAVÍ a.s. dne 17. března 2020.
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Základní ekonomické ukazatele Společnosti:

Základní ukazatele
Aktiva celkem
Vlastni kapitál
Zisk nebo ztráta za účetní období
Náklady na pojistná plnění hrubá
Náklady na pojistná plněni, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Předpis hrubý
Zasloužené pojistné, očištěné Od zajištěni
Technické rezervy

Jednotky
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. KČ
tis. KČ
tis. KČ

rok 2019
795 469
685 226
398 109
143 290
80 005
229 507
474 104
368 375
15 572

Poměrové ukazatele
Rentabilita průměrných aktiv
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu
combined ratio

Jednotky
%
%
%

rok 2019
5040
7542
89,37

rok 2018
788 331
370 507
126 561
126 935
81 162
125 405
461 015
368 220
345 965
rok 2018
16,61
3541
5782

Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni
Česká pojišťovna ZDRAVÍ as. soustavně sleduje aktuáln
í vývoj situace vyvolaný pandemií COVID
19, včetně dopadů na ocenění aktiv. Nicméně s ohlede
m na velmi vysokou míru volatility tržních cen
pozorovatelnou v současné době na trzích, nelze spoleh
livě predikovat dopady na hodnotu ani v
krátkodobém horizontu. Dopad současné pandemie
na pojistné portfolio, které zbylo po převodu
většiny pojistných produktů v roce 2019 vzhledem k
rozsahu pojištěných rizik a velikosti tohoto
zbytkového portfolia se neočekává příliš významné.
Rizika krytá v rámci těchto pojistných produktů
souvisí se současnou pandemií spíše okrajově. Vzhled
em k tornu, že u pojistného kmene
převedeného v roce 2019 nadále probíhá likvidace pojistn
ých události ve společnosti formou
outsoursingu, očekává se větší pracnost související
s nárůstem hlášených pojistných událostí a jejich
likvidací. Z hlediska ocenění aktiv a pasiv však tento fakt
nepředstavuje zásadní vliv.
Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVI D-19
na své aktivity a podnikání a dospělo k
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetr
žitého trváni podniku. Vzhledem k tornu byla
účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována na principu
nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost nenabyla ani nevlastní žádné vlastní akcie
nebo vlastní podíly.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a prac
ovněprávních vztahů
V oblasti životního prostředí společnost dodržuje všechny
právní předpisy vztahující se k ochraně
životního prostředí. Společnost phjala skupinový interní předpi
s „Politika skupiny ve vztahu
k životnímu prostřední a ochraně klimatu.
Pracovně právní vztahy se řídí Zákoníkem práce. Společno
st má téměř se všemi zaměstnanci
uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou.
V omezeném rozsahu využívá formu dohod o provedení práce
nebo o pracovní činnosti.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost neprovádí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

