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Základní údaje z finanãních v˘kazÛ
Celková aktiva 1)
Základní jmûní
Vlastní jmûní
Finanãní umístûní (investice)
âist˘ zisk

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

89
3
4
76

376
412
915
451
834

90
3
4
69

892
412
077
612
468

98
3
3
64
-5

756
412
627
230
194

73
2
3
63

218
275
106
600
413

66
2
2
56

458
275
766
148
73

V˘konové ukazatele
Celkov˘ objem pﬁedepsaného pojistného
- neÏivotní poji‰tûní
- Ïivotní poji‰tûní
Objem vyplacen˘ch plnûní
- neÏivotní poji‰tûní
- Ïivotní poji‰tûní
Technické rezervy celkem
- neÏivotní poji‰tûní
- Ïivotní poji‰tûní
Poãet vyﬁízen˘ch pojistn˘ch událostí
Poãet uzavﬁen˘ch smluv

mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
mil. Kã
tis. ks
tis. ks

32
24
7
23
14
8
77
21
55
1
10

509
621
888
054
891
163
430
630
800
764
871

28
21
7
24
16
7
79
24
55
1
10

762
497
265
149
595
554
712
438
274
820
274

25
18
7
17
10
6
73
20
52
1
11

933
866
068
608
905
702
410
971
439
670
086

23
16
6
15
9
6
65
12
52
1
10

491
953
538
967
669
297
015
864
151
673
667

22
16
5
15
9
6
59
10
48
1
10

151
320
831
796
702
094
200
853
347
974
950

Ostatní údaje
Podíl na pojistném trhu v pﬁedepsaném pojistném 2)
- neÏivotní poji‰tûní
- Ïivotní poji‰tûní
Poãet zamûstnancÛ
Poãet poboãek poji‰tûní obãanÛ 3)
Poãet poboãek poji‰tûní prÛmyslu a podnikatelÛ 3)
Poãet agentur 3)
Poãet regionÛ 3)
Pomûrové ukazatele
ROA (rentabilita celkového kapitálu)
ROE (rentabilita vlastního kapitálu)
Zisk na akcii
Pﬁedepsané pojistné na zamûstnance

%
%
%
poãet
poãet
poãet
poãet
poãet

59,0
61,6
52,1
8 299
–
–
76
8

60,0
61,0
57,1
8 529
25
7
143
–

64,9
65,2
64,3
8 743
25
7
189
–

69,6
69,7
69,4
8 989
25
7
190
–

76,7
76,1
79,0
9 148
25
7
190
–

%
%
Kã
mil. Kã

0,9
17,0
244
3,9

0,5
11,5
137
3,4

-5,3
- 143,2
- 1 522
3,0

0,6
13,3
182
2,6

0,1
2,6
32
2,4

1) V˘razn˘ pokles poloÏky celková aktiva 1997/1996 je dán vykázáním úãetní ztráty (5 194 mil. Kã) v roce 1996 na stranû aktiv spoleãnosti.
2) Podle pﬁedbûÏn˘ch údajÛ âeské asociace poji‰Èoven.
3) V roce 1998 zapoãala restrukturalizace organizaãních sloÏek, poboãky byly postupnû zru‰eny a nahrazeny regiony.
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Úvodní slovo pﬁedsedy pﬁedstavenstva
VáÏení akcionáﬁi, váÏení obchodní pﬁátelé,
uplynul˘ rok 1998 nebyl pro ãeskou ekonomiku pﬁízniv˘. Ekonomika se ocitla v recesi a záporn˘ hospodáﬁsk˘ rÛst
se odrazil i na v˘voji ãeského pojistného trhu.

motorového vozidla víceménû stagnovalo, pﬁedev‰ím pokud
jde o poji‰tûní prÛmyslu a podnikatelÛ. Je to jednak dÛsledek
zv˘‰ené aktivity konkurence, která má nûkdy charakter aÏ
cenového podbízení, ale také celkové hospodáﬁské situace.

Jsem proto rád, Ïe mohu konstatovat, Ïe âeská poji‰Èovna
se dokázala vyrovnat s dÛsledky ekonomické krize a na rozdíl
od ﬁady jin˘ch velk˘ch finanãních institucí uzavﬁela své loÀské
hospodaﬁení s kladn˘m v˘sledkem. Podle koneãn˘ch v˘sledkÛ
schválen˘ch auditorem vytvoﬁila âeská poji‰Èovna ãist˘ zisk
834,1 milionu korun, coÏ je nejvy‰‰í zisk od roku 1992, kdy se
pﬁemûnila na akciovou spoleãnost. Vedle obchodní aktivity na‰ich
pracovníkÛ má na tomto v˘sledku zásluhu také kvalitní zajistn˘
program, v nûmÏ spolupracujeme s renomovan˘mi zaji‰Èovnami
se svûtovou pÛsobností, a obezﬁetná investiãní strategie.

âeské poji‰Èovnû se podaﬁilo mírnû zpomalit pokles jejího podílu
na ãeském pojistném trhu - tento podíl se i pﬁes pÛsobení témûﬁ
ãtyﬁ desítek dal‰ích poji‰Èoven sníÏil pouze o jeden procentní
bod na 59 procent. Je to v‰ak opût dáno pﬁedev‰ím v˘sledky
v oblasti takzvaného povinného ruãení. V neÏivotním poji‰tûní
se totiÏ trÏní podíl âeské poji‰Èovny zv˘‰il témûﬁ na 62 procent,
av‰ak po odeãtení vlivu povinného ruãení se dostal mírnû
pod 50 procent. V oblasti Ïivotního poji‰tûní klesl podíl
âeské poji‰Èovny zhruba na 52 procent.

Celkov˘ objem vyplacen˘ch plnûní v roce 1998 dosáhl
23,0 miliardy korun a proti pﬁedchozímu roku, kter˘ byl
poznamenán katastrofálními povodnûmi, byl zhruba o jednu
miliardu korun niÏ‰í. Tento pokles padá v˘hradnû na vrub
neÏivotních poji‰tûní, kde se objem pojistn˘ch plnûní sníÏil
na 14,9 miliardy korun, kdeÏto u Ïivotních poji‰tûní
zaznamenala âeská poji‰Èovna mírn˘ nárÛst pojistn˘ch plnûní
na 8,2 miliardy korun.
Pﬁedepsané pojistné se v absolutním vyjádﬁení zv˘‰ilo
o 3,7 miliardy korun na celkov˘ch 32,5 miliardy korun, to
znamená o 13 procent. Tento nárÛst byl vy‰‰í neÏ v roce 1997,
kdy âeská poji‰Èovna vykázala jedenáctiprocentní vzestup pﬁedepsaného pojistného. Je v‰ak tﬁeba dodat, Ïe na tomto rÛstu má
znaãn˘ podíl rÛst inkasa ze zákonného poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla vyvolan˘
zejména tím, Ïe Ministerstvo financí âR v˘raznû zv˘‰ilo sazby
tohoto poji‰tûní. Zlep‰ené v˘sledky vykázala âeská poji‰Èovna
v oblasti Ïivotních poji‰tûní, kde pﬁedepsané pojistné vzrostlo na
7,9 miliardy korun, tedy témûﬁ o 9 procent. Naopak pﬁedepsané
pojistné neÏivotních poji‰tûní po vylouãení vlivu zákonného
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem
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S v˘sledky obchodní produkce v roce 1998 pﬁedstavenstvo
spoleãnosti nemÛÏe b˘t spokojeno, a pro rok 1999 proto
pﬁijalo ambiciózní obchodní plán, kter˘ poãítá s v˘razn˘m
nárÛstem produkce, a to pﬁedev‰ím u Ïivotních poji‰tûní,
kde je potenciál trhu vy‰‰í. K dosaÏení plánovaného cíle by mûlo
pﬁispût postupné zavádûní nov˘ch kvalitních produktÛ, jejichÏ
uvedení na trh se opírá o rozsáhlé produktové a marketingové
anal˘zy. Pﬁedstavenstvo rovnûÏ oãekává, Ïe se v roce 1999
naplno projeví pozitivní dÛsledky restrukturalizace âeské
poji‰Èovny, v jejímÏ rámci se bûhem roku 1998 zcela obmûnila
organizaãní struktura spoleãnosti a sloÏení managementu
na regionální a agenturní úrovni. Do roku 1999 tak âeská
poji‰Èovna vstoupila s organizaãní strukturou opírající se
o jednotnou síÈ 75 agentur nabízejících klientÛm kompletní
servis v oblasti v‰ech druhÛ poji‰tûní - od sjednání pojistn˘ch
smluv aÏ po likvidaci pojistn˘ch událostí - pod jednou stﬁechou.
V˘sledky prvních mûsícÛ roku 1999 nicménû naznaãují,
Ïe obchodní sluÏba bude muset je‰tû pﬁidat. Vûﬁím, Ïe tomu
napomÛÏe i novû zaveden˘ provizní systém.
V roce 1998 zdaﬁile pokraãovala restrukturalizace úsekÛ
zaji‰Èujících finanãní umístûní a správu prostﬁedkÛ technick˘ch
rezerv. Technické rezervy na konci roku 1998 ãinily

77,4 miliardy korun, a zÛstaly tak zhruba na úrovni roku 1997,
pﬁiãemÏ - a to je velmi dÛleÏité - dále klesl podíl rizikov˘ch aktiv
zdûdûn˘ch z minula.
Investiãní strategie âeské poji‰Èovny je ohraniãena legislativním
rámcem. Hlavním kritériem pﬁitom zÛstává schopnost spoleãnosti dostát kdykoliv v budoucnosti sv˘m závazkÛm. Jinak ﬁeãeno,
âeská poji‰Èovna investuje svûﬁené prostﬁedky s maximální
obezﬁetností a pﬁitom se snaÏí dosáhnout maximálního v˘nosu.
Podíl provozních v˘dajÛ (správní náklady vãetnû poﬁizovacích
nákladÛ na pojistné smlouvy) na pﬁedepsaném hrubém pojistném
se v roce 1998 podaﬁilo sníÏit o 0,3 procentního bodu, tj. na
17,5 procenta. S tímto v˘sledkem v‰ak není moÏné se uspokojit,
a pﬁedstavenstvo spoleãnosti proto pﬁijalo ﬁadu opatﬁení, která
budou mít za následek dal‰í sníÏení uveden˘ch nákladÛ.
Rok 1998 pﬁinesl v˘znamnou zmûnu v akcionáﬁské struktuﬁe
âeské poji‰Èovny poté, co Investiãní a Po‰tovní banka uplatnila
opci na nákup akcií, které do té doby drÏela âSOB. Tato skuteãnost se odrazila i v novém sloÏení dozorãí rady, které schválila
mimoﬁádná valná hromada âeské poji‰Èovny v srpnu 1998. Zmûnu na této valné hromadû, spoãívající mimo jiné v roz‰íﬁení poãtu
místopﬁedsedÛ pﬁedstavenstva a dozorãí rady z jednoho na dva,
doznaly i stanovy spoleãnosti.
Pﬁi celkovém hodnocení roku 1998 bych rád zdÛraznil, Ïe âeská
poji‰Èovna zÛstává i nadále v˘razn˘m lídrem ãeského pojistného
trhu, i kdyÏ její trÏní podíl se postupnû sniÏuje. Na‰ím cílem v‰ak
je udrÏet si v hlavních druzích poji‰tûní podíl pohybující se mezi
40 a 50 procenty.
Rok 1999 bude pro âeskou poji‰Èovnu i pro cel˘ pojistn˘ trh
sv˘m zpÛsobem zlomov˘. Chystá se schválení nového zákona
o poji‰Èovnictví, kter˘ dále pﬁibliÏí tuzemskou legislativu podmínkám Evropské unie. RovnûÏ se pﬁedpokládá, Ïe Parlament âeské
republiky projedná a schválí zákon o poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla, kter˘ pokud se legislativní proces letos podaﬁí vãas dovr‰it - umoÏní
od 1. ledna 2000, aby do této oblasti poji‰Èovnictví vstoupily
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i jiné subjekty neÏ âeská poji‰Èovna. Je zákonité, Ïe touto
liberalizací se trÏní podíl âeské poji‰Èovny sníÏí, i pﬁesto v‰ak
uvolnûní trhu vítáme, protoÏe dosavadní systém povinného
ruãení jiÏ neodpovídá potﬁebám dne‰ní doby. âeská poji‰Èovna
bude kaÏdopádnû na nástup konkurence dobﬁe pﬁipravena
a jejím cílem je získat na trhu povinného smluvního poji‰tûní
co nejvy‰‰í podíl.
V roce pﬁedcházejícím konec tisíciletí nelze zapomenout ani
na jednu dal‰í závaÏnou skuteãnost, a to na takzvan˘ problém
roku 2000. âeská poji‰Èovna zaãala tento problém ﬁe‰it
se znaãn˘m pﬁedstihem, a je proto schopna zabezpeãit,
Ïe pﬁípadná rizika vypl˘vající z fenoménu roku 2000, pro její
systémy a tedy i pro klienty, byla minimalizována na nejniÏ‰í
moÏnou úroveÀ.

Ing. Ivan Koãárník, CSc.
pﬁedseda pﬁedstavenstva
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Profil spoleãnosti
Poskytované druhy poji‰tûní
âeská poji‰Èovna je univerzální poji‰Èovnou, která nabízí
kompletní ‰kálu poji‰tûní jak Ïivotního, tak neÏivotního v tûchto
oblastech:
-

Ïivotní a dÛchodové poji‰tûní,
úrazové poji‰tûní,
cestovní poji‰tûní,
poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí,
poji‰tûní majetku a odpovûdnosti za ‰kody obyvatelstva,
poji‰tûní prÛmyslu a podnikatelÛ se ‰kálou poji‰tûní
jak pro tuzemsko, tak pro zahraniãí,
- zemûdûlské poji‰tûní.
Rating âeské poji‰Èovny
âeská poji‰Èovna se rozhodla potvrdit svou povûst stabilní
a spolehlivé poji‰Èovny kromû jiného i podstoupením ratingového
hodnocení. Ratingová agentura DCR - Duff & Phelps Credit Rating
Company vyjádﬁila dlouhodobou schopnost âeské poji‰Èovny
platit své závazky z pﬁímého poji‰tûní (CPA rating) mezinárodním
ratingem A- v zahraniãní mûnû, respektive A v místní mûnû. Dále
byl âeské poji‰Èovnû pﬁidûlen mezinárodní úvûrov˘ rating
emitenta BBB. Místní agentura Duff & Phelps CZ, a.s. pﬁidûlila
âeské poji‰Èovnû lokální CPA rating AA+@CR a lokální úvûrov˘
rating emitenta AA+@CR.
Pﬁipravenost âeské poji‰Èovny na rok 2000
Problém roku 2000 je charakterizován jako obtíÏe poãítaãov˘ch
systémÛ a zaﬁízení rozpoznat na pﬁelomu let 1999 a 2000
správnû letopoãet.
Tento nedostatek poãítaãov˘ch systémÛ mÛÏe mít následky
jak pro tyto systémy samotné, tak pro hlavní pﬁedmût ãinnosti
spoleãnosti.
âeská poji‰Èovna identifikovala problém roku 2000 a pﬁipravuje
na nûj své systémy od poloviny 90. let. Vyhodnotila rizika
spojená s pﬁechodem mezi rokem 1999 a 2000, respektive
spojená i s jin˘mi (dﬁívûj‰ími i pozdûj‰ími) daty. Problém roku

V¯VOJ P¤EDEPSANÉHO POJISTNÉHO
(V MLD. Kâ)

15,9

1992

7

20,7

1993

22,1

1994

23,4

1995

2000 nelze zuÏovat pouze na vlastní informaãní systémy
âeské poji‰Èovny, ale je hlavnû a pﬁedev‰ím problémem
obchodnû-provozním. Jeho ﬁe‰ení má za cíl zabezpeãit ﬁádn˘
chod sluÏeb v‰ech externích partnerÛ a dodavatelÛ sluÏeb
a zaji‰tûní ﬁádn˘ch provozních a obchodních funkcí s dÛrazem
na poji‰Èovací ãinnosti. Jde o zabezpeãení funkce âeské
poji‰Èovny jako poskytovatele poji‰tûní zpÛsobem, kter˘ neohrozí
hospodáﬁsk˘ systém a finanãní stabilitu nejen vlastní firmy,
ale ani obchodní partnery. Pﬁedstavenstvo a vedení spoleãnosti
pﬁistupuje k této problematice jako k jedné ze sv˘ch priorit
a ﬁe‰í ji systematicky.
âeská poji‰Èovna má vypracován ãasov˘ harmonogram ﬁe‰ení
problémÛ spojen˘ch s rizikem roku 2000. Tento harmonogram
zahrnuje v‰echny dÛleÏité oblasti ãinnosti, obsahuje
kontrolovatelné úkoly a jejich plnûní je sledováno.
Souãástí harmonogramu jsou i nouzové plány ﬁe‰ící situace
pﬁi pﬁípadném selhání nûkter˘ch systémÛ spoleãnosti. Pﬁedstavenstvo spoleãnosti vytvoﬁilo koordinaãní skupinu a je pravidelnû
informováno o postupu ﬁe‰ení problému roku 2000.
âeská poji‰Èovna informuje o problému roku 2000 své klienty
a spolupracuje i se sv˘mi zajistiteli. Jedním z principÛ poji‰tûní
je, Ïe pﬁedvídatelná rizika nejsou pojistitelná. Poji‰Èují se pouze
rizika, která jsou nahodilá a která nelze pﬁedvídat. Problém roku
2000 je dlouhodobû znám a pﬁedvídán a pﬁípadná vzniklá selhání
není moÏno z hlediska poji‰tûní povaÏovat za nahodilá
a neoãekávaná. Klienti mají ze zákona povinnost uãinit ve‰kerá
preventivní opatﬁení k odvrácení a minimalizaci ‰kody.
Zvlá‰tní pozornost âeská poji‰Èovna vûnuje pﬁípravû
automatizovaného informaãního systému âeské poji‰Èovny
(AIS âP) na problém roku 2000. ¤ízení finální fáze pﬁípravy
AIS âP a o‰etﬁení oãekávaného kritického období provozu
AIS na pﬁelomu let 1999 a 2000 jsou náplní Programu pﬁípravy
informaãních technologií âP na rok 2000, kter˘ byl vyhlá‰en
vedením spoleãnosti v dubnu 1998.

V¯VOJ VYPLACENÉHO PLNùNÍ
(V MLD. Kâ)

25,9

1996

28,8

1997

32,5

13,8

16,1

15,8

16,0

17,6

24,2

23,0

NeÏivotní poji‰tûní

NeÏivotní poji‰tûní

Îivotní poji‰tûní

Îivotní poji‰tûní

1998

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Na základû doposud proveden˘ch a dostupn˘ch informací âeská
poji‰Èovna bude ve v‰ech podstatn˘ch ohledech na problém roku
2000 pﬁipravena a pﬁíchod roku 2000 nijak v˘znamnû neovlivní
fungování systémÛ âeské poji‰Èovny.
Strategické zmûny v âeské poji‰Èovnû
Na poãátku roku 1998 vedení spoleãnosti uãinilo rozhodnutí
o zahájení realizace projektu restrukturalizace poboãek
a závodÛ, která navazovala na restrukturalizaci úsekÛ
a dal‰ích útvarÛ centrály âeské poji‰Èovny a zároveÀ na slouãení
prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch poboãek i agentur. Po pﬁechodnou dobu existovaly pouze dva typy poboãek a agentur,
a to prÛmyslové a obãanské. Poté následoval dal‰í krok projektu
- vytvoﬁení nov˘ch organizaãních útvarÛ - regionÛ místo doposud
existujících poboãek a závodu Praha.
Cel˘ projekt tvorby regionÛ byl rozdûlen do 4 fází podle krajÛ.
V˘sledná organizaãní struktura je tvoﬁena 8 regiony s celkov˘m
poãtem 75 agentur po celé âeské republice z pÛvodního stavu
25 obãansk˘ch poboãek, 7 prÛmyslov˘ch poboãek a závodu
Praha celkem se 150 agenturami.
Bûhem roku 1998 probûhla kromû jiného i restrukturalizace
v úseku poji‰tûní motorov˘ch vozidel a dopravy na centrále jako
pﬁíprava na zmûnu procesu likvidace pojistn˘ch událostí
z poji‰tûní motorov˘ch vozidel a dopravy, kdy klient ocení pﬁedev‰ím moÏnost telefonického hlá‰ení pojistné události prostﬁednictvím telefonické sluÏby dceﬁiné spoleãnosti âP DIRECT.
V˘sledkem restrukturalizace je v souãasnosti nová organizaãní
struktura spoleãnosti. Jejím cílem bylo zaji‰tûní pruÏnûj‰ích
a kvalitnûj‰ích sluÏeb, posílení obchodních aktivit, zv˘‰ení
efektivity procesÛ a s tím spojená úspora nákladÛ. Zcela se
obmûnilo sloÏení stﬁedního managementu a do‰lo ke zmûnû
vnitﬁních procesÛ âeské poji‰Èovny, které se dot˘kají v‰ech
ãinností od prodeje poji‰tûní pﬁes vnitﬁní administraci aÏ po zpÛsob vyﬁízení pojistn˘ch událostí. V˘znamnou zmûnou související
s restrukturalizací je implementace informaãního systému SAP
R/3 v celé novû zavedené organizaãní struktuﬁe âeské
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poji‰Èovny. Pilotní program byl zahájen v ãervenci 1998
a od 1. prosince 1998 spoleãnost v celé âR vyuÏívala systém
SAP na úrovni v‰ech implementovan˘ch modulÛ. S implementací
SAP dostala âeská poji‰Èovna do ruky strategick˘ nástroj controlling, kter˘ jí nyní umoÏÀuje mûﬁit a vyhodnocovat
efektivitu jednotliv˘ch útvarÛ, ãinností a produktÛ. Vrcholové
vedení má nyní ucelen˘ pﬁehled o hospodaﬁení jednotliv˘ch
podnikov˘ch útvarÛ, je moÏno vyhodnocovat v˘sledky podle
tzv. trÏních segmentÛ, které jsou rozdûleny jednak podle
produktov˘ch skupin (Ïivotní poji‰tûní, havarijní poji‰tûní apod.)
a dále podle územního ãlenûní âeské poji‰Èovny. V dlouhodobé
perspektivû zvaÏuje âeská poji‰Èovna implementaci i dal‰ích
modulÛ SAP. Z tohoto hlediska spoleãnost pozornû sleduje v˘voj
v oblasti odvûtvového ﬁe‰ení SAP pro poji‰Èovny, které nabízí
zajímavou alternativu k jejím souãasnû provozovan˘m systémÛm.
âesk˘ jadern˘ pool
âeská poji‰Èovna je od roku 1995 vedoucím pojistitelem v rámci
spolupráce 15 neÏivotních poji‰Èoven na ãeském trhu pﬁi
poji‰Èování odpovûdnostních a majetkov˘ch jadern˘ch rizik. Tyto
poji‰Èovny vytvoﬁily v souladu s mezinárodní praxí âesk˘ jadern˘
pool, kter˘ v roce 1998 aktivnû spolupracoval s celkem
15 zahraniãními národními pooly. âeská poji‰Èovna jako vedoucí
pojistitel vytvoﬁila v rámci vlastní organizaãní struktury Kanceláﬁ
âeského jaderného poolu, která vystupuje jako správní
a koordinaãní centrum pro ãlenské poji‰Èovny poolu. Pﬁedstavitel
âeské poji‰Èovny je souãasnû pﬁedsedou Grémia âeského
jaderného poolu, které tvoﬁí zplnomocnûní zástupci v‰ech
ãlensk˘ch poji‰Èoven.
Rok 1998 byl pro âesk˘ jadern˘ pool úspû‰n˘ nejen z obchodního hlediska, ale zároveÀ byly v prÛbûhu roku projednány a schváleny nové základní dokumenty poolu. âeská poji‰Èovna se sv˘m
aktivním pﬁístupem zaslouÏila o to, Ïe âesk˘ jadern˘ pool si
ve velmi krátké dobû získal dobrou mezinárodní prestiÏ. Podíl
âeské poji‰Èovny na celkové poji‰Èovací kapacitû poolu v roce
1998 pﬁesáhl 38 %.
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Spolupráce âeské poji‰Èovny se subjekty
poji‰Èovacího trhu
âeská poji‰Èovna udrÏuje spojení s mnoha partnery v oblasti
poji‰Èovnictví v tuzemsku i zahraniãí. Je ãlenem mezinárodních
poji‰Èovacích asociací a ﬁady domácích organizací a sdruÏení.
Domácí:
- âAP - âeská asociace poji‰Èoven - zakládající ãlen
- Svaz bank a poji‰Èoven
- Bankovní asociace - pﬁidruÏen˘ ãlen
- âesk˘ jadern˘ pool
Zahraniãní:
- International Union of Aviation Insurers /IUAI/
(Mezinárodní unie leteck˘ch pojistitelÛ)
- International Union of Marine Insurance /IUMI/
(Mezinárodní unie dopravního poji‰tûní)
- International Association of Hail Insurers /AIAG/
(Mezinárodní asociace krupobitních pojistitelÛ)
- Rada kanceláﬁí zelen˘ch karet
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Poãet vyﬁízen˘ch
pojistn˘ch událostí
(v tis. kusech)

âeská poji‰Èovna a její finanãní skupina
âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s.
Pﬁedmût ãinnost
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura

poji‰Èování úvûrov˘ch rizik, zaji‰Èovací a zábranná ãinnost
21. 8. 1997
Palác KOVO, Jankovcova 2, 170 88 Praha 7
Tel.: 02/66 71 01 52, 66 71 01 60
Fax: 02/66 71 02 91
E-mail: RasochaH@cescob.cz
156 mil. Kã
50 % âeská poji‰Èovna a 50 % COBAC

âP DIRECT, a.s.
Pﬁedmût ãinnosti

Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura

poskytování informací o v‰ech druzích poji‰tûní a sluÏeb
âeské poji‰Èovny, k 30. 4. 1999 âP DIRECT získal licenci
k provozování poji‰Èovací ãinnosti
1. 1. 1998
Molákova 11, 186 00 Praha 8
Tel.: 02/82 47 15, 83 09 34 13
Fax: 02/83 09 36 00
80 mil. Kã
100 % âeská poji‰Èovna

KIS, a.s. - kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji‰Èovny
Pﬁedmût ãinnosti
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura

kolektivní investování formou fondÛ
19. 11. 1991
Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4
Tel.: 02/24 05 30 01, 57 32 44 39
Fax: 02/24 05 30 60
91 mil. Kã.
99,14 % âeská poji‰Èovna

âP Leasing, a.s.
Pﬁedmût ãinnosti
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura
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leasingové sluÏby
27. 6. 1997
Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: 02/21 67 45 00-05, -10,-15
Fax: 02/21 67 45 25, 21 67 42 26
E-mail: cpleas@comp.cz
100 mil. Kã.
100 % âeská poji‰Èovna

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.
Pﬁedmût ãinnosti
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura

penzijní pﬁipoji‰tûní
19. 9. 1994
Truhláﬁská 9, 110 00 Praha 1
Tel.: 02/21 10 91 11
Fax: 02/231 41 91
E-mail: pfcp@pfcp.cz
110 mil. Kã.
100 % âeská poji‰Èovna

âeská poisÈovÀa - Slovensko, a.s.
Pﬁedmût ãinnosti
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura

univerzální poji‰Èovna
8. 4. 1993
Prievozská 6, 810 00 Bratislava, Slovensko
Tel.: 4217/58 27 62 45
Fax: 4217/53 41 92 00
E-mail: cps@cps.sk
210 mil. Kã.
100 % âeská poji‰Èovna

âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
Pﬁedmût ãinnosti
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura

poji‰Èovací ãinnost v oblasti zdravotního,
úrazového poji‰tûní a poji‰tûní cestovních v˘loh
22. 12. 1992
Bûlohorská 37, 169 01 Praha 6
Tel.: 02/22 09 06 11
Fax: 02/22 09 06 82
E-mail: pojistovna@zdravi.cz
100 mil. Kã.
100 % âeská poji‰Èovna

âESKÁ ÎIVOTNÍ, a.s.
Pﬁedmût ãinnosti
Datum vzniku
Adresa

Základní jmûní
Akcionáﬁská struktura
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poji‰Èovací ãinnost se specializací na produkty
Ïivotního poji‰tûní
29. 6. 1998
·tefánikova 50, 150 00 Praha 5
Tel.: 02/24 05 30 01, 57 32 44 39
Fax: 02/24 05 30 60
E-mail: czivotni@cpoj.cz
25 mil. Kã.
100 % âeská poji‰Èovna

Orgány spoleãnosti

Pﬁedstavenstvo spoleãnosti
Pﬁedseda Ing. Ivan Koãárník, CSc.
Ve funkci od 24. 6. 1997
Narozen v roce 1944
Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická - finance
Postgraduální aspirantura
Praxe
V˘zkumn˘ ústav finanãní a úvûrové soustavy
Federální ministerstvo financí
Ministerstvo financí âR

Místopﬁedseda Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA
Ve funkci od 20. 6. 1996
Narozen v roce 1964
Vzdûlání Fakulta elektrotechnická âVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe
âKD Elektrotechnika
PPF investiãní spoleãnost a.s.

Místopﬁedseda Milan Madûryã
Ve funkci od 20. 6. 1996
Narozen v roce 1955
Vzdûlání Stﬁední odborné s maturitou
Postgraduální studium pﬁi VUT Brno
Praxe
ZPS a.s.
IMPROMAT s.r.o.
PPF investiãní spoleãnost a.s.
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âlenové pﬁedstavenstva
JUDr. Jan JeÏdík
Ve funkci od 8. 7. 1993
Narozen v roce 1955
Vzdûlání Právnická fakulta UK
Praxe
âeská státní poji‰Èovna
âeská poji‰Èovna a.s.

Ing. Petr Prokop, CSc., MBA
Ve funkci od 3. 8. 1998
Narozen v roce 1963
Vzdûlání Fakulta stavební âVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe
Lafarge Coppee
Nutricia Czech republic
âeská poji‰Èovna a.s.
Ing. Michal Vûtrovsk˘
Ve funkci od 5. 9. 1996
Narozen v roce 1962
Vzdûlání Vysoká ‰kola ekonomická
Praxe
âeskoslovenská obchodní banka, a.s.
Creditanstalt Securities, a.s.
Creditanstalt Investiãní spoleãnost, a.s.
âeská poji‰Èovna a.s.
Zmûny ve sloÏení pﬁedstavenstva v období od konání ﬁádné valné hromady, tj. od 3. 6. 1998:
Ing. Libor Procházka ukonãil ãinnost v pﬁedstavenstvu k 31. 1. 1999
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Dozorãí rada spoleãnosti
Pﬁedseda: Doc. Ing. Jiﬁí Fárek, CSc.
V dozorãí radû od 24. 6. 1997 a ve funkci pﬁedsedy od 3. 8. 1998
námûstek generálního ﬁeditele
Investiãní a Po‰tovní banka, a.s.
Ukonãil ãinnost v dozorãí radû k 5. 2. 1999
Místopﬁedseda: Ing. Ale‰ Minx
V dozorãí radû od 20. 6. 1996
finanãní ﬁeditel
PPF a.s.
Místopﬁedseda: Petr Braun
Ve funkci od 7. 8. 1998
ﬁeditel kanceláﬁe ministra financí âR
âlenové dozorãí rady:
Randall Dillard
Ve funkci od 7. 8. 1998
v˘konn˘ ﬁeditel
Nomura International plc
Mgr. Gabriel Eichler
Ve funkci od 27. 1. 1998
prezident
VSÎ, a.s.
JUDr. Vlastimil Uzel
Ve funkci od 27. 1. 1998
poradce generálního ﬁeditele
âeská poji‰Èovna a.s.
Doc. Ing. Václav Kubi‰ta, CSc.
Ve funkci od 27. 1. 1998
prodûkan
Vysoká ‰kola ekonomická
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Ing. Radomír La‰ák, MBA
Ve funkci od 7. 8. 1998
námûstek obchodního ﬁeditele
Komerãní banka a.s.
Doc. JUDr. Vladimír Mikule
Ve funkci od 12. 5. 1995 (volební období skonãilo k 12. 5. 1999)
docent správního práva
PF UK v Praze
Ing. Jaromír Prok‰, MBA
Ve funkci od 7. 8. 1998
viceprezident
PPF a.s.
Ing. Ladislav Skopal
Ve funkci od 7. 8. 1998
poslanec
Poslanecká snûmovna Parlamentu âR
Ing. Jiﬁí Tesaﬁ, CSc.
Ve funkci od 7. 8. 1998
pﬁedseda dozorãí rady
Investiãní a Po‰tovní banka, a.s.
Zmûny ve sloÏení dozorãí rady v období od konání ﬁádné valné hromady, tj. od 3. 6. 1998:
Od uvedeného data odstoupili nebo byli odvoláni:
Vojtûch Wagner
Ing. Radek Miãka
Ing. Jan Mládek
Ing. Ladislav Seidl
Ing. Emanuel ·íp
Mgr. Klára Vaníãková
Od uvedeného data byli novû zvoleni:
Petr Braun
Randall Dillard
Ing. Radomír La‰ák, MBA
Ing. Jaromír Prok‰, MBA
Ing. Ladislav Skopal
Ing. Jiﬁí Tesaﬁ, CSc.
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Zpráva pﬁedstavenstva o ãinnosti a finanãní situaci spoleãnosti
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Strategie âeské poji‰Èovny
Z hlediska obchodních cílÛ bylo pro rok 1998 hlavním strategick˘m zámûrem udrÏet vedoucí postavení âeské poji‰Èovny
na pojistném trhu v âR a souãasnû zpomalit sniÏování jejího
podílu. Tento strategick˘ zámûr zam˘‰lela âeská poji‰Èovna
realizovat zv˘‰en˘m meziroãním nárÛstem pﬁedepsaného
pojistného ve v‰ech oblastech Ïivotního i neÏivotního poji‰tûní
pﬁi souãasném roz‰iﬁování produktové nabídky a zlep‰ování
kvality obchodní i likvidaãní sluÏby. Dal‰í v˘znamnou strategickou linií je restrukturalizace spoleãnosti a pﬁetvoﬁení âeské
poji‰Èovny v moderní dynamickou evropskou poji‰Èovnu
s komplexní nabídkou poji‰tûní.
V rámci projektu restrukturalizace byla v prÛbûhu roku 1998
vytvoﬁena nová organizaãní struktura spoleãnosti a zároveÀ byla
vytvoﬁena i nová struktura obchodní sluÏby, vytváﬁející podmínky
pro efektivní ãinnost a ﬁízení obchodních aktivit spoleãnosti.
K hlavním zásadám obchodní politiky, které byly pﬁijaty v souvislosti se zmûnami v obchodní oblasti, patﬁí profesionalizace
obchodní sluÏby, spoãívající v tom, Ïe do obchodní sluÏby
nebudou nadále pﬁijímáni obchodní zástupci jako zamûstnanci,
ale obchodní sluÏba bude postavena na externích spolupracovnících. Toto se jeví jako podmínka konkurenceschopnosti, zrovna
tak jako dÛsledná orientace na klienta a na kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb. âeská poji‰Èovna pﬁechází od pojetí specializovaného prodejce poji‰tûní k pojetí univerzálního prodejce, kter˘
pokr˘vá v‰echna pojistná odvûtví a souãasnû poskytuje poradenské sluÏby a rozsáhl˘ servis v oblasti pojistn˘ch produktÛ.
Tato strategie je v souladu s trendem efektivního vyuÏívání
synergick˘ch efektÛ v rámci âP Group - spolupráce s dceﬁin˘mi
spoleãnostmi, vyuÏívání principÛ cross-sellingu apod. Prosazování tûchto úkolÛ a zámûrÛ pﬁesahuje období jednoho
roku, a proto opatﬁení pro jejich realizaci byla zahrnuta
do formulace cílÛ pﬁedev‰ím pro rok 1999.
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NeÏivotní poji‰tûní
Vzhledem ke stávající ‰iroké nabídce produktÛ v oblasti neÏivotního poji‰tûní a moÏností jejich kombinací se âeská poji‰Èovna
zamûﬁila zejména na dopracování speciálních úprav v oblasti
tzv. velk˘ch rizik, modernizaci majetkov˘ch a odpovûdnostních
poji‰tûní. Postupn˘m pﬁepracováváním pojistn˘ch podmínek bylo
dosaÏeno jejich zjednodu‰ení a zv˘‰ení atraktivnosti poji‰tûní pro
klienta.
V zemûdûlském poji‰tûní udrÏela âeská poji‰Èovna dominantní
postavení na pojistném trhu. Kompletnû byly pﬁepracovány
a novelizovány pojistné podmínky pro poji‰tûní plodin a hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat. I v tûchto poji‰tûních byla pouÏita stavebnicová
konstrukce a tím i kombinace pojistn˘ch rizik podle poÏadavkÛ
klienta. Cílem nov˘ch produktÛ je nabídnout poji‰tûní co nejlépe
pokr˘vající souãasná rizika rostlinné a Ïivoãi‰né v˘roby, a to za
pojistné co nejpﬁesnûji odpovídající míﬁe rizika klienta.
K pozitivnímu posunu do‰lo v poji‰tûní domácnosti, kde byla
upravena a zmûnûna ta ustanovení, která se projevila jako
nevyhovující z hlediska prodeje poji‰tûní. Souãasnû byly zahájeny
práce na zcela nov˘ch pojistn˘ch podmínkách poji‰tûní domácnosti, které se svojí komplexností pﬁiblíÏí klientovi.
RovnûÏ se intenzivnû pracovalo na pﬁípravû nového produktu
poji‰tûní staveb, které nahradí v‰echny stávající produkty. Pojistné podmínky jsou vytváﬁeny na základû moderních evropsk˘ch
kritérií, zejména s ohledem na jeho budoucí kompatibilitu
v základních funkãních principech s obdobn˘mi produkty Evropské unie.
V oblasti odpovûdnostních poji‰tûní byl v roce 1998 uveden
na trh nov˘ produkt v rámci tzv. rodinného poji‰tûní, kde je
klientovi nabízeno sjednání více poji‰tûní jednou pojistnou
smlouvou - tj. poji‰tûní domácnosti, poji‰tûní odpovûdnosti
z obãanského Ïivota, poji‰tûní odpovûdnosti z v˘konu povolání
a úrazové poji‰tûní. Jde o produkt, jehoÏ pﬁednosti budou
v budoucnu zúroãeny. Souãasnû byla u odpovûdnostních
poji‰tûní s vyuÏitím zahraniãních zku‰eností provedena opatﬁení

smûﬁující k eliminaci pﬁípadn˘ch ‰kod v souvislosti s rokem
2000 a zároveÀ byly obdobné práce zahájeny v majetkov˘ch
poji‰tûních. Tato ãinnost bude kulminovat v roce 1999.
U zákonn˘ch poji‰tûní - zákonného poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla a zákonného poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu pﬁi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - se ãinnost zamûﬁovala
zejména na zlep‰ování likvidaãního servisu. V roce 1998
se je‰tû nepodaﬁilo dosáhnout zmûny systému zákonného
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla na povinnû smluvní, av‰ak v souãasné dobû v‰e
nasvûdãuje tomu, Ïe rok 1999 bude posledním rokem trvání
zákonného poji‰tûní.
Úrazové poji‰tûní je jiÏ tradiãnû a standardnû prodáváno
v kombinaci se Ïivotními poji‰tûními. V roce 1998 se v‰ak stále
více zaãalo prosazovat v kombinaci s havarijním poji‰tûním,
nastartovala se nová kombinace s poji‰tûním domácností.
Pro zkvalitnûní tvorby a vykazování rezerv v úrazovém poji‰tûní
byl pﬁipraven a spu‰tûn nov˘ systém tvorby rezev pﬁímo likvidátory.
V cestovním poji‰tûní v roce 1998 âeská poji‰Èovna zatraktivnila
nabídku, roz‰íﬁila poskytované asistenãní sluÏby, rozpracovala
metodiku spolupráce s cestovními kanceláﬁemi a vytvoﬁila
podmínky pro dal‰í zkvalitnûní sluÏeb v této oblasti v roce 1999.
V rámci zimní sezony byl zaveden nov˘ produkt specializovan˘
právû na zimní sporty.
Îivotní poji‰tûní
V roce 1998 pokraãovala realizace strategie, která byla zaloÏena a schválena v roce 1997 a spoãívala zejména ve sníÏení tempa poklesu podílu âeské poji‰Èovny na trhu Ïivotního poji‰tûní.
Tento zámûr âeská poji‰Èovna uskuteãÀuje postupn˘m sniÏováním poãtu pojistek s mal˘m pojistn˘m a zavedením klientsky
citlivého a vstﬁícného programu smûﬁujícího k transformaci
tûchto pojistek. V tomto procesu se vedle vlastní obchodní sítû
stále více angaÏuje i telefonní servis âeské poji‰Èovny prostﬁednictvím dceﬁiné spoleãnosti âP DIRECT. Dále pokraãuje zjedno-
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du‰ování stávající nabídky produktÛ a inovace produktového
portfolia pﬁi souãasném rozvíjení obchodních aktivit v segmentu
vy‰‰í stﬁední a nejvy‰‰í vrstvy. Pro stálé zlep‰ování servisu
klientele jsou vyuÏívány zmûny technologick˘ch procesÛ,
vedoucích i ke sniÏování správních nákladÛ spoleãnosti.
Ke zv˘‰ení konkurenceschopnosti produktÛ Ïivotního poji‰tûní
byla od dubna 1998 zavedena moÏnost sjednávání poji‰tûní
závaÏn˘ch onemocnûní. Poji‰tûní se stalo velmi úspû‰n˘m
produktem, neboÈ vybraná pojistná rizika (napﬁ. diagnóza infarktu
myokardu, cévní mozková pﬁíhoda, rakovina) pﬁedstavují trvalou
hrozbu a permanentní nebezpeãí pro kaÏdého a je pozitivnû
kvitováno, Ïe se proti nim mohou klienti chránit poji‰tûním.
Stávající nabídka produktÛ dÛchodového poji‰tûní byla od záﬁí
1998 roz‰íﬁena o komplexní dÛchodov˘ program Záruka.
Tento produkt je moderní sv˘m pojetím, stavebnicov˘ zpÛsob
umoÏÀuje skuteãnû klientovi nabídnout maximální pojistnou
ochranu podle jeho potﬁeb a pﬁedstav. Svojí variabilností a ‰íﬁí
nabídky rizik pﬁedstavuje ojedinûl˘ komplexní produkt v oblasti
Ïivotního poji‰tûní nejen v rámci na‰í spoleãnosti, ale i na celém
ãeském pojistném trhu. Tento produkt dokázal oslovit nároãnûj‰í
klientelu a prÛmûrné roãní produkãní pojistné na jednu smlouvu
vzrostlo o více neÏ 100 % oproti stávajícím produktÛm
dÛchodového poji‰tûní.
V rámci propojování produktÛ âeské poji‰Èovny a jejích
dceﬁin˘ch spoleãností byla od kvûtna 1998 zavedena nabídka
pro klienty Penzijního fondu âP, a to rizikové poji‰tûní klientÛ
Penzijního fondu âP. Poji‰tûní kryje rizika smrti a úrazu, a kombinuje tak vhodnû penzijní pﬁipoji‰tûní se zabezpeãením základních
Ïivotních rizik.
V souladu se smûrnicemi Rady Evropské unie bylo pﬁi restrukturalizaci obchodní sítû spoleãnosti dokonãeno organizaãní oddûlení správy Ïivotních a neÏivotních poji‰tûní.

Postavení âeské poji‰Èovny na pojistném trhu
Pro ekonomickou situaci âR, tvoﬁící rámec, ve kterém fungoval
pojistn˘ trh v roce 1998, byly charakteristické zejména
následující faktory - pokles ekonomického rÛstu, vzestup
nezamûstnanosti a pokles reáln˘ch mezd, a tudíÏ i sníÏení
kupní síly obyvatelstva.
I za této situace pojistn˘ trh nadále rostl, i kdyÏ s niÏ‰í
dynamikou neÏ v letech pﬁedchozích. Podle pﬁedbûÏn˘ch dat
vzrostlo pﬁedepsané pojistné v celé âR bûhem roku 1998
o 15 procentních bodÛ. Podíl âeské poji‰Èovny na trhu se
v úhrnu sníÏil o necel˘ jeden procentní bod, a to na 59 %.
V podmínkách sílící konkurence bylo pro zachování vedoucího
postavení âeské poji‰Èovny na ãeském pojistném trhu v roce
1998 nutné reagovat jak nov˘mi produkty, tak cenou poji‰tûní
i aktivním pﬁístupem k potﬁebám a zájmÛm klientÛ.
Pro udrÏení pozice na trhu je souãasnû téÏ podstatné, Ïe âeská
poji‰Èovna kooperuje s celou ﬁadou v˘znamn˘ch evropsk˘ch pojistitelÛ a zajistitelÛ. Na rozvoji obchodu pro âeskou poji‰Èovnu
se podílí lond˘nská kanceláﬁ, která je kvalitním prostﬁedníkem
a udrÏuje potﬁebné obchodní kontakty s lond˘nsk˘m trhem.
NeÏivotní poji‰tûní
Pojistn˘ trh v neÏivotním poji‰tûní vykázal v roce 1998 rÛst
o 13,5 procentního bodu. âeská poji‰Èovna zejména díky
tzv. povinnému ruãení zv˘‰ila svÛj podíl na trhu o necel˘
1 procentní bod a dosáhla podílu 61,6 %.
V oblasti obãanského neÏivotního poji‰tûní má âeská poji‰Èovna
stále vedoucí pozici na trhu. Konkurence se v‰ak prosazuje stále
více zejména v havarijním poji‰tûní. I v poji‰tûní nemovitého
majetku se konkurenci daﬁí mimo jiné i z dÛvodÛ cenov˘ch. Oslabení pozice âeská poji‰Èovna pociÈuje rovnûÏ v oblasti
cestovního poji‰tûní. V zákonném poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla byla i v roce
1998 âeská poji‰Èovna ze zákona jedin˘m pojistitelem.

PODÍL âESKÉ POJI·ËOVNY NA POJISTNÉM TRHU
V P¤EDEPSANÉM POJISTNÉM NEÎIVOTNÍHO POJI·TùNÍ

Ostatní poji‰Èovny
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V roce 1998 pokraãovala stagnace ãeského prÛmyslu, která
se odrazila i v oblasti poji‰tûní prÛmyslu a podnikatelÛ. I pﬁes
tuto skuteãnost existuje je‰tû na pojistném trhu urãit˘ obchodní
potenciál - nízká propoji‰tûnost v pﬁeru‰ení provozu, nízké pojistné ãástky v poji‰tûní odpovûdnosti a dal‰í moÏnosti existují
v technick˘ch rizicích. Nedobrá hospodáﬁská situace vût‰iny
ãesk˘ch prÛmyslov˘ch podnikÛ se projevovala i v pﬁístupu jejich
majitelÛ a managementÛ k pojistné ochranû. Pﬁevládala snaha
pojistit se co nejlevnûji bez ohledu na kvalitu poji‰tûní, pojistit si
jen ta nejzjevnûj‰í rizika a v poji‰tûní majetku provádût peãliv˘
v˘bûr a pojistit si jen vûci, které jsou pro ãinnost podniku klíãové.
Îivotní poji‰tûní
âeská poji‰Èovna se snaÏila udrÏet vedoucí postavení na trhu
i v oblasti Ïivotního poji‰tûní. Zaãala se stále více zamûﬁovat na
stﬁední a vy‰‰í pﬁíjmovou vrstvu obyvatelstva. Pojistn˘ trh v âR
je ve srovnání s ostatními evropsk˘mi zemûmi charakterizován
stále je‰tû mnohem niÏ‰í propoji‰tûností, neÏ je obvyklé. V této
oblasti se nachází velk˘ obchodní potenciál. Na druhé stranû se
ve sjednávání Ïivotního poji‰tûní projevuje zhor‰ující se ekonomická situace obyvatelstva, které si v první ﬁadû pojistí svÛj
majetek a teprve pﬁípadné dal‰í volné finanãní prostﬁedky vûnuje
Ïivotnímu poji‰tûní.
I pﬁes uvedenou skuteãnost se dynamika rÛstu pﬁedepsaného
pojistného v oblasti Ïivotního poji‰tûní v uplynulém roce podle
pﬁedbûÏn˘ch v˘sledkÛ zv˘‰ila a ãinila 19 procentních bodÛ.
âeská poji‰Èovna dosáhla lep‰ích v˘sledkÛ v pﬁedepsaném pojistném neÏ v roce 1997, pﬁesto se její podíl na trhu dále sníÏil
o 5 procentních bodÛ a dosáhl 52,1 %.
Strategick˘m cílem v oblasti Ïivotního poji‰tûní i nadále zÛstává
zachování vedoucího postavení na ãeském pojistném trhu opírajícího se o nabídku kvalitních produktÛ oslovujících ‰iroké sociální
spektrum spoleãnosti a dostupnost sítû âeské poji‰Èovny posílenou vstﬁícností k potﬁebám a zájmÛm klientÛ.

PODÍL âESKÉ POJI·ËOVNY NA POJISTNÉM TRHU
V P¤EDEPSANÉM POJISTNÉM ÎIVOTNÍHO POJI·TùNÍ

1998 61,6 %

1998 52,1 %

1997 61,0 %

1997 57,1 %

1996 65,2 %

1996 64,3 %

1995 69,7 %

1995 69,4 %

âeská poji‰Èovna

Ostatní poji‰Èovny

âeská poji‰Èovna

Obchodní v˘sledky âeské poji‰Èovny
Celkové v˘sledky
Celkové pﬁedepsané pojistné k 31. 12. 1998 ãinilo 32,5 mld. Kã.
Meziroãní nárÛst pﬁedstavuje 13,0 %, tj. 3,7 mld. Kã.
Celkové náklady na pojistná plnûní, bez tvorby rezerv, ke stejnému datu meziroãnû poklesly o necel˘ch 5 % na 23,0 mld. Kã.
To znamená, Ïe bylo vyplaceno na pojistn˘ch náhradách
o 1,1 mld. Kã ménû neÏ v roce 1997, kdy byl ovlivnûn ‰kodní
prÛbûh zejména katastrofick˘mi povodnûmi z ãervence 1997.
Poãet pojistn˘ch událostí mûl od roku 1991, s v˘jimkou roku
1997, klesající tendenci, coÏ je v souladu se strategick˘m
zámûrem sniÏování rizikovosti novû zaveden˘ch nebo inovovan˘ch poji‰tûní. V˘‰e prÛmûrné náhrady ‰kody za pojistnou
událost se v‰ak neustále zvy‰uje. Pﬁíãinu lze spatﬁit v rÛstu
cenové hladiny zaﬁízení a materiálÛ, náhradních dílÛ
a opravárensk˘ch prací. Za uvedené období prÛmûrná náhrada
je více neÏ dvojnásobná a k 31. 12. 1998 ãinila 13 069 Kã.
V prÛbûhu roku 1998 pokraãovalo doplÀování technick˘ch
rezerv, jejichÏ objem byl v neÏivotním poji‰tûní k 31. 12. 1998
ve v˘‰i 21,6 mld. Kã a objem rezerv Ïivotních poji‰tûní vzrostl
na 55,8 mld. Kã.
NeÏivotní poji‰tûní
Celková ãástka pﬁedepsaného pojistného v roce 1998 dosáhla
v˘‰e 24,6 mld. Kã, coÏ je nárÛst o 14,5 % oproti pﬁedchozímu
roku (tj. o 3,1 mld. Kã). Tento v˘sledek byl dosaÏen zejména
nárÛstem pﬁedepsaného pojistného v zákonném poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody zpÛsobené provozem motorového vozidla.
Vyplacená plnûní ve v˘‰i 14,9 mld. Kã ve srovnání s rokem
1997 poklesla o 11,3 % (tj. o 1,7 mld. Kã). Ve v˘sledku se
odráÏí 123,8 mil. Kã, které byly refundovány ze zahraniãí za
‰kody zpÛsobené cizozemci poji‰tûn˘mi u zahraniãních
poji‰Èoven, a zejména sníÏení objemu v˘plat v majetkov˘ch
poji‰tûních (v roce 1997 bylo silnû ovlivnûno povodnûmi)
a v poji‰tûní motorov˘ch vozidel a dopravy. Ze zákonn˘ch
poji‰tûní bylo vyplaceno 6,3 mld. Kã, coÏ je o 781 mil. Kã
více, neÏ v roce 1997.
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U obãansk˘ch neÏivotních poji‰tûní se v roce 1998 âeská
poji‰Èovna vyrovnávala s dokonãením likvidace ‰kod ze záplav
roku 1997 a souãasnû musely b˘t likvidovány nové ‰kody ze
záplav z ãervence 1998 v okresech Rychnov nad KnûÏnou
a Hradec Králové. Vstﬁícnost a aktivita spoleãnosti, nasazení
a obûtavost likvidátorÛ, to v‰e bylo vysoce ocenûno klienty,
kteﬁí ãasto ztratili v‰echno, a právû vyplacená plnûní na základû
kvalitnû zlikvidované pojistné události jim pomohla k návratu
do normálního Ïivota. V praxi se osvûdãila sjednocená likvidaãní
metodika a zku‰enosti z roku 1997.
Okruh poji‰tûní motorov˘ch vozidel a dopravy
V˘voj v tomto okruhu poji‰tûní nebyl uspokojiv˘ v prÛbûhu celého
roku 1998. V˘sledné hodnoty potvrzují, Ïe se nepodaﬁilo navázat
na pﬁíznivé v˘sledky roku 1997. Pokles prodeje nov˘ch
motorov˘ch vozidel v‰ech kategorií zpÛsoben˘ zejména sníÏenou
koupûschopností obyvatelstva, spolu s dal‰ími negativními faktory, se odrazil v poklesu pﬁedepsaného pojistného oproti roku
1997 o 10,1 %, tj. na 4,7 mld. Kã.
U dopravního poji‰tûní pﬁedepsané pojistné oproti pﬁedchozímu
roku pokleslo o 18,1 %.
Havarijní zemûdûlské poji‰tûní vykázalo pﬁedepsané pojistné
niÏ‰í oproti pﬁedchozímu roku o 21,3 %. Situace v tomto okruhu
poji‰tûní je zhor‰ována finanãními problémy v zemûdûlství.
V roce 1998 bylo vyplaceno v poji‰tûní motorov˘ch vozidel
a dopravy celkem 2,5 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje pokles oproti
roku 1997 o 10,1 %. Tento pﬁízniv˘ v˘voj je zejména v˘sledkem
poklesu poãtu pojistn˘ch událostí oproti pﬁedchozímu roku
(o 7 956 pﬁípadÛ), kter˘ je dÛsledkem jednak zlep‰ujícího
se zabezpeãení vozidel a jednak bezpeãnûj‰ího silniãního provozu díky omezení povolené rychlosti v obci.
V˘razn˘ pokles vyplacen˘ch plnûní o 56 % v dopravním poji‰tûní
souvisí s poklesem objemu v˘plat oproti roku 1997, kdy bylo
vyplaceno nûkolik mimoﬁádn˘ch náhrad.

Okruh poji‰tûní majetku
Celkov˘ objem pﬁedepsaného pojistného v roce 1998 dosáhl
4,6 mld. Kã, tj. o 1 % více, neÏ v roce 1997. Objemovû nejvût‰í
ve skupinû poji‰tûní majetku je poji‰tûní mal˘ch a stﬁedních rizik,
kde pﬁedepsané pojistné vzrostlo o 8 % oproti roku 1997. Objemovû druhé nejvût‰í je poji‰tûní Ïivlu velk˘ch rizik, kde
pﬁedepsané pojistné vzrostlo o necelé 1 %. Pﬁedepsané pojistné
v poji‰tûní velk˘ch technick˘ch rizik je o 26,7 % vy‰‰í, neÏ
v pﬁedchozím roce. Toto nav˘‰ení je zpÛsobeno uzavﬁením
nûkolika v˘znamn˘ch smluv ve stavebních montáÏích.
Propad ve srovnání s pﬁedchozím rokem se projevil v poji‰tûní
ostatního majetku velk˘ch rizik (o 21,4 %) a v námoﬁním
a leteckém poji‰tûní (o 26,4 %).
V oblasti poji‰tûní zemûdûlského majetku bylo pﬁedepsané
pojistné o 26,2 % niÏ‰í neÏ v pﬁedchozím roce. Situace v tomto
okruhu poji‰tûní kopíruje ekonomickou situaci v zemûdûlství,
která nedovoluje klientÛm pojistit se v rozsahu, jak˘ by potﬁebovali. Ztráta poji‰tûní je zpÛsobena také konkurenãními subjekty.
V oblasti obãansk˘ch poji‰tûní se velmi dobﬁe vyvíjely dva
okruhy, a to poji‰tûní staveb, kde je tempo rÛstu pﬁedepsaného
pojistného 43,9 %, a poji‰tûní domácnosti, kde pﬁedepsané
pojistné vzrostlo meziroãnû o 4 %. Tyto pﬁíznivé v˘sledky lze
dát do souvislosti s obavami klientÛ o zabezpeãení majetku
po zku‰enostech z povodní v roce 1997 a 1998.
Pﬁedepsané pojistné v poji‰tûní movitého majetku vzrostlo sice
o 19,4 %, ale pﬁedpokládalo se, Ïe toto poji‰tûní se bude
soubûÏnû rozvíjet s poji‰tûním staveb, coÏ se zcela nenaplnilo.
V okruhu poji‰tûní ostatního majetku klesá pﬁedepsané pojistné
zejména z toho dÛvodu, Ïe v tomto okruhu byly dﬁíve zahrnuty
smlouvy poji‰tûní staveb a poji‰tûní rekreaãních domácností,
které se jiÏ nesjednávají a je tendence tyto smlouvy postupnû
pﬁepracovávat na nová ekonomicky pﬁijatelná poji‰tûní. Pﬁedepsané pojistné v roce 1998 je o 7,8 % niÏ‰í, neÏ v roce pﬁedchozím.
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Celkem bylo v poji‰tûní majetku vyplaceno 3,5 mld. Kã, coÏ je
o 34,4 % ménû ve srovnání s pﬁedchozím rokem, kdy svoji
negativní úlohu sehrály povodnû. Povodnû v ãervenci roku 1998,
které se odehrály ve v˘chodních âechách, mûly dopad pﬁedev‰ím do obãansk˘ch poji‰tûní, neboÈ zasáhly oblast, kde není
silná prÛmyslová koncentrace. Bylo vydáno 30 demoliãních
v˘mûrÛ na stavby. Tato skuteãnost se projevila vy‰‰ími vyplacen˘mi plnûními, neÏ se pﬁedpokládalo, a to v okruhu poji‰tûní
staveb o 6,8 % a v okruhu poji‰tûní ostatního majetku o 12,1 %.
Do tûchto vyplacen˘ch plnûní se také promítají znaãné finanãní
náhrady za ‰kody vzniklé naru‰ením budov jako dÛsledek záplav
v roce 1997 a pÛsobením zimy na promáãené objekty. V roce
1998 bylo na povodnû z roku 1997 vyplaceno je‰tû 1,5 mld. Kã,
z toho 754,5 mil. Kã v neobãansk˘ch poji‰tûních a 727,8 mil. Kã
v obãansk˘ch poji‰tûních.
Nejvy‰‰í procentní nárÛst vyplacen˘ch plnûní ve srovnání
s pﬁedchozím rokem se odehrál v poji‰tûní movit˘ch vûcí,
a to o 24,8 %. Nejvy‰‰í procentní nárÛst vyﬁízen˘ch pojistn˘ch
událostí i v poãtu vyplacen˘ch plnûní vykazuje region severní
âechy (o 75 %), coÏ je dÛsledek zv˘‰eného v˘skytu totálních
‰kod po poÏáru a znaãné kriminality v chatov˘ch oblastech.
Nejvy‰‰í absolutní objem vyplacen˘ch plnûní v majetkov˘ch
poji‰tûních pﬁipadá na poji‰tûní Ïivlu velk˘ch rizik v ãástce
840,6 mil. Kã, coÏ je ale o 16,5 % ménû neÏ v roce pﬁedchozím.
V tomto okruhu byla dokonãována likvidace ‰kod z povodní
z roku 1997, jejich v˘‰e dosáhla v roce 1998 ãástky 444,9 mil. Kã.
Okruh poji‰tûní odpovûdnosti a úrazu
Okruh poji‰tûní odpovûdnosti a úrazu dosáhl v pﬁedepsaném
pojistném 13,6 mld. Kã, coÏ je nav˘‰ení o 34,5 % v porovnání
s rokem 1997. V dosaÏen˘ch objemech se odráÏí zákonné
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla a zákonné poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele
za ‰kodu pﬁi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
které celkem dosáhly pﬁedepsané pojistné ve v˘‰i 10,3 mld. Kã,
tj. o 49,3 % více, neÏ v pﬁedchozím roce.

Zákonné poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem
motorového vozidla realizovalo pﬁedepsané pojistné ve v˘‰i
9,6 mld. Kã, coÏ je díky nav˘‰ení sazeb k 1. 1. 1998 a nárÛstu
poãtu motorov˘ch vozidel rÛst vy‰‰í o 55,4 % oproti roku
1997. V˘voj pojistn˘ch sazeb v roce 1998 umoÏnil v˘raznû
sníÏit deficit ve ‰kodních rezervách vytváﬁen˘ch k tomuto
poji‰tûní, kter˘ vznikl státní tarifní politikou v minul˘ch letech.
Zákonné poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu pﬁi
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nav˘‰ilo oproti
roku 1997 pﬁedepsané pojistné o 0,1 %. Vzhledem k tomu,
Ïe státem byly povûﬁeny 3 poji‰Èovny jako správci tohoto
poji‰tûní a v âeské poji‰Èovnû se jiÏ nemohou noví klienti
pojistit, je v˘voj pﬁedepsaného pojistného v této oblasti
pﬁedurãen. Toto poji‰tûní je navázáno na státní rozpoãet
a tam také bude odveden pﬁebytek vznikl˘ v cash flow
hospodaﬁení za rok 1998.
Ve smluvním neobãanském poji‰tûní se nedaﬁí ve velk˘ch ani
mal˘ch a stﬁedních rizicích konkurovat v sazbách poji‰tûní
ostatním poji‰Èovacím subjektÛm, propad v pﬁedepsaném
pojistném ve vztahu k pﬁedchozímu roku ãiní 4,2 %, resp. 5,3 %,
coÏ je dáno i poskytováním slev ve snaze neztratit klienta.
Pﬁíznivûj‰í v˘voj je ve smluvních poji‰tûních odpovûdnosti
obãanÛ, kde byly hodnoty roku 1997 pﬁekroãeny, a to ve smluvní odpovûdnosti o 43,1 % a v ostatní odpovûdnosti o 8,9 %.
V poslednû jmenovaném okruhu se promítá rozvoj poji‰tûní odpovûdnosti z v˘konu povolání, kde pﬁedepsané pojistné vzrostlo
o 4 % oproti pﬁedchozímu roku.
Pﬁízniv˘ v˘voj zaznamenalo i úrazové poji‰tûní, kde pﬁedepsané
pojistné ve srovnání se skuteãností roku 1997 vzrostlo o 7,5 %.
Krátkodobé poji‰tûní úrazu se propadá v souvislosti s propadem
poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh. Pﬁíãinou tohoto poklesu je tlak konkurence, niÏ‰í sazby, ale i sniÏování poãtu individuálních zahraniãních cest. Po krachu nûkolika cestovních kanceláﬁí v roce 1997
obyvatelé dávali pﬁednost velk˘m cestovním kanceláﬁím, které
nabízejí zájezdy vãetnû poji‰tûní.
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Vyplacená plnûní v poji‰tûní odpovûdnosti a úrazu dosáhla
celkové ãástky 7,7 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje nárÛst o 12,2 %.
Vyplacená plnûní v zákonném poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem motorového vozidla vzrostla meziroãnû
o 14,4 %. NárÛst v˘plat ve srovnání s rokem 1997 se odehrál
také v zákonném poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele
za ‰kodu pﬁi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání o 9,3 %.
Zákonná poji‰tûní se na v˘platách tohoto okruhu poji‰tûní
podílela z 82,3 %.
Ve v‰ech okruzích poji‰tûní odpovûdnosti a úrazu mimo smluvní
poji‰tûní odpovûdnosti velk˘ch rizik a léãebn˘ch v˘loh do‰lo
k meziroãnímu nárÛstu v˘plat ve srovnání s pﬁedchozím rokem.
Procentnû nejvy‰‰í nárÛst v˘plat se odehrál ve smluvním poji‰tûní obãanÛ o 48,7 %. Toto poji‰tûní bylo uvedeno na pojistn˘ trh
v roce 1995 a je samozﬁejmé, Ïe s rozvojem tohoto poji‰tûní
postupnû pﬁicházejí pojistné události.
Pﬁízniv˘ v˘voj ve vyplacen˘ch plnûních - pokles o 17,9 % - byl
u odpovûdnosti velk˘ch rizik a souvisí s tím, Ïe nedo‰lo k Ïádné
velké pojistné události a poãet pojistn˘ch událostí poklesl
o 369 pﬁípadÛ oproti pﬁedchozímu roku.
Zemûdûlské poji‰tûní
Pﬁedepsané pojistné u zemûdûlského poji‰tûní dosáhlo celkem
974,4 mil. Kã, coÏ je o 2,6 % ménû neÏ v roce 1997. V˘voj
v zemûdûlském poji‰tûní odráÏí ekonomickou situaci tohoto
odvûtví. Zemûdûlské subjekty mnohde bojují o pﬁeÏití a poji‰tûní
je pro nû záleÏitostí, kterou by sice potﬁebovaly a vítaly, ale
nezb˘vá jim na ni dostatek finanãních prostﬁedkÛ. Dal‰ím
nepﬁízniv˘m faktorem je konkurenãní boj, kter˘ svádí firma
s ostatními poji‰Èovacími subjekty. I pﬁes poskytnutí slevy se
mnohdy pro jejich dumpingové sazby nedaﬁí klienta udrÏet.
PﬁestoÏe dochází ke sniÏování osevních ploch, coÏ se pﬁedpokládalo, v˘sledek ukázal, Ïe hodnoty pﬁedepsaného pojistného
v poji‰tûní plodin pﬁekroãily skuteãnost roku 1997 o 5 %.
V poji‰tûní zvíﬁat byly hodnoty pﬁekroãeny o 5,2 %. V poji‰tûní
nákaz bylo pﬁedepsané pojistné niÏ‰í o 7,9 % neÏ v roce 1997.

Vyplacená plnûní dosáhla v zemûdûlském poji‰tûní
921,9 mil. Kã, tj. o 30,4 % ménû neÏ v pﬁedchozím roce.
V˘platy ve srovnání s pﬁedchozím rokem byly niÏ‰í vzhledem
k tomu, Ïe nedo‰lo k hromadnému v˘skytu nákaz. Krupobití
a Ïivelní ‰kody se projevily na plodinov˘ch pojistn˘ch událostech
ve v‰ech regionech mimo jiÏní âechy.
Îivotní poji‰tûní
V Ïivotním poji‰tûní pokraãovalo v roce 1998 naplÀování strategického cíle inovovat nabízené produkty a nabízet nové produkty
poji‰tûní Ïivota a poji‰tûní dÛchodu. Úspû‰nost tohoto procesu
potvrzuje fakt, Ïe z kmenového pojistného ve v˘‰i 6,6 mld. Kã
tvoﬁí kmenové pojistné smluv sjednan˘ch poãínaje rokem 1995
jiÏ 45,2 %.
K dosaÏení této pﬁíznivé relace pﬁispûly téÏ produkty novû
nabízené od roku 1998. Z nich napﬁ. na poji‰tûní pro pﬁípad
závaÏn˘ch onemocnûní, smrti nebo doÏití bylo uzavﬁeno více neÏ
55 tisíc smluv. Pozitivní odezvu mezi klienty mûla téÏ nabídka
pﬁepracování star‰ích pojistn˘ch smluv na nové s moÏností
pﬁevést vytvoﬁenou kapitálovou hodnotu na nové poji‰tûní.
S koncem roku se zaãal prodávat nov˘ typ poji‰tûní dÛchodu
urãen˘ pro nároãnûj‰í ãást klientÛ. U více neÏ 9 tisíc smluv âeská
poji‰Èovna v roce 1998 realizovala automatické zv˘‰ení pojistného
a pojistné ãástky na základû dohody o uplatnûní dynamizace
pojistného. V témÏe roce k nim pﬁibylo dal‰ích 40 tisíc klientÛ,
kter˘m bude dynamizováno pojistné v roce 1999.
Tyto inovace se spolu s dal‰ími podílely na rÛstu pﬁedepsaného
pojistného, které k 31. 12. 1998 bylo o 8,8 % vy‰‰í proti konci
roku 1997 a dosáhlo 7,9 mld. Kã.
Struktura prodeje poji‰tûní ukazuje na rÛst zájmu klientely
o Ïivotní poji‰tûní s vy‰‰ím krytím rizika na úkor jiÏ klasického
poji‰tûní dÛchodu.
Star‰í pojistné smlouvy (podle data sjednání) s nízk˘m pojistn˘m
krytím jsou nahrazovány nov˘mi smlouvami s parametry
odpovídajícími aktuálním a perspektivním potﬁebám klientely.
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Vyplacená plnûní v Ïivotních poji‰tûních celkem ke konci roku
1998 dosáhla hodnoty 8,2 mld. Kã, tj. o 8,1 % více neÏ
za stejné období loÀského roku. Z toho poji‰tûní Ïivota zaujímá
83 % z celkov˘ch Ïivotních plnûní a oproti roku 1997 se plnûní
zv˘‰ila o 4,9 %. V˘raznû rychleji, a to o 26,8 % oproti pﬁede‰lému roku, narÛstají vyplacená plnûní v poji‰tûní dÛchodu.
Jejich podíl na celkov˘ch vyplacen˘ch plnûních ãiní 17 %.
Nejvût‰í objem z celkov˘ch vyplacen˘ch plnûní v Ïivotních poji‰tûních má doÏití s podílem 68,2 % a odbytné s podílem 23,8 %.
Tyto dvû poloÏky ve srovnání s loÀsk˘mi hodnotami narÛstají,
a to doÏití o 7,7 % a odbytné o 13,6 %.
PrÛmûrné pojistné plnûní v poji‰tûní Ïivota dosáhlo v˘‰e
14 412 Kã na jednu pojistnou událost, coÏ je o 542 Kã ménû
neÏ v loÀském roce.
Zaji‰Èovací ãinnost
Strategií âeské poji‰Èovny v oblasti zaji‰tûní je zabezpeãit
nákladovû efektivní krytí rizik, vypl˘vajících z poji‰tûní,
renomovan˘mi svûtov˘mi zajistiteli. âeská poji‰Èovna s cílem
optimalizovat stávající zajistné krytí pro jednotlivé druhy poji‰tûní
se snaÏí vÏdy realizovat nejlep‰í zajistné krytí pro spoleãnost
a dodrÏuje princip alternativních cenov˘ch nabídek od nezávisl˘ch makléﬁÛ, pﬁiãemÏ zároveÀ posuzuje cenové nabídky získané
pﬁímo od zajistitelÛ. Prioritou je optimální zajistn˘ program spoleãnosti, kter˘ ji chrání jak pﬁed velk˘mi individuálními ‰kodami,
tak nepﬁízniv˘m ‰kodním prÛbûhem v rámci daného portfolia.
âeská poji‰Èovna spolupracuje s partnery s orientací
na dlouhodobost vztahÛ. Tito obchodní partneﬁi v oblasti
zaji‰tûní tvoﬁí síÈ renomovan˘ch, zejména evropsk˘ch zaji‰Èoven
s vynikajícím ratingem. Dobrá povûst âeské poji‰Èovny
na ãeském poji‰Èovacím trhu vyvolává velk˘ zájem nov˘ch
zajistitelÛ a zaji‰Èovacích makléﬁÛ o ãesk˘ pojistn˘ trh.
Prioritou v zaji‰tûní zÛstává pasivní zaji‰tûní. V této oblasti
pﬁetrvávaly i v roce 1998 pozitivní podmínky pro umístûní rizik.
Mezinárodní zaji‰Èovací trh nabízel více, neÏ byla poÏadovaná
kapacita, vyznaãoval se dal‰í vlnou globalizace a tlakem

na sniÏování sazeb zajistného. V rámci portfolia zajistn˘ch
smluv do‰lo ke konci roku k nûkter˘m zmûnám. Tak napﬁíklad
proporcionální smlouva pro oblast dopravních rizik byla ke konci
roku 1998 definitivnû vypovûzena a nahrazena neproporcionálním
programem. V dÛsledku prodeje flotily námoﬁních lodí do zahraniãí byla také definitivnû ukonãena pﬁíslu‰ná excedentní zaji‰Èovací
smlouva. „Nejstar‰í“ zajistná smlouva - tzv. “Group Reinsurance
Treaty“ byla také definitivnû vypovûzena s ohledem na v˘sledky
a její historick˘ v˘voj. Na druhé stranû je tﬁeba konstatovat,
Ïe se roz‰íﬁilo spektrum rizik zaji‰tûn˘ch v rámci profesní
odpovûdnosti. Dynamicky se také rozvíjí oblast Ïivotního
a dÛchodového zaji‰tûní. âeská poji‰Èovna uzavﬁela smlouvu
pro kolektivní Ïivotní a dÛchodové poji‰tûní zamûstnancÛ
nadnárodních korporací s renomovan˘m zajistitelem a pﬁipravuje
dal‰í smlouvy v oblasti dÛchodového a úrazového zaji‰tûní.
V oblasti pﬁevzatého aktivního zaji‰tûní pokraãovalo i v roce 1998
zaji‰tûní subjektÛ sdruÏen˘ch v rámci âeské poji‰Èovny Group.
Jedná se o âeskou poisÈovÀu - Slovensko, âeskou poji‰Èovnu
ZDRAVÍ a âESCOB. Ke konci roku 1998 byla definitivnû vypovûzena „V‰eobecná zajistná smlouva“ vzhledem k nepﬁízniv˘m poÏadavkÛm na provize a negativnímu, nevybilancovanému portfoliu.
Ostatní zahraniãní cedenti byli v prÛbûhu roku osloveni s nabídkou odkupu jiÏ vypovûzen˘ch zajistn˘ch smluv. Od nûkolika
partnerÛ âeská poji‰Èovna obdrÏela negativní odpovûì. Na základû toho lze usuzovat, Ïe úplné vypoﬁádání v‰ech obchodÛ bude
trvat dlouhou dobu, a proto âeská poji‰Èovna aktivnû uvaÏuje
o moÏnosti finanãního zaji‰tûní pro tuto ãást portfolia pomocí
instrumentÛ finanãního trhu.
V roce 1998 nebyla âeská poji‰Èovna postiÏena kalamitními
‰kodami vût‰ího rozsahu na rozdíl od obrovsk˘ch povodní
a záplav v roce 1997, kdy témûﬁ v plném rozsahu vyuÏila svÛj
zajistn˘ program pro krytí katastrofick˘ch ‰kod. Vypoﬁádáním
katastrofick˘ch záplav z roku 1997 se âeská poji‰Èovna kromû
jiného zab˘vala i v roce 1998. Po zúãtování pojistn˘ch plnûní
k 31. 12. 1998 z kalamitních záplav v letech 1997 a 1998
lze celkov˘ dopad záplav do hospodaﬁení vyãíslit ve v˘‰i
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0,9 mld. Kã, a to pﬁi celkov˘ch ‰kodách ve v˘‰i 5 mld. Kã je
dÛkazem kvality zajistného programu.
Cílem v oblasti zaji‰tûní v následujícím období upisovacího roku
1999 je nákladovû efektivní zajistn˘ program. K jeho realizaci
má pﬁispût pﬁechod od proporcionálních k neproporcionálním
zajistn˘m programÛm (napﬁ. doprava zboÏí).

Investování prostﬁedkÛ technick˘ch rezer v
V prÛbûhu roku 1998 âeská poji‰Èovna vhodnû fixovala v˘nosy
z finanãního umístûní prostﬁedkÛ Ïivotních rezerv prostﬁednictvím
nákupÛ dlouhodob˘ch obligací a úrokov˘ch swapÛ, a dále tak
sníÏila rozdíl v duraci aktiv a pasiv. Minimalizovala tak riziko dané
poklesem úrokov˘ch sazeb v minulém roce a oãekávanou konvergencí úrokov˘ch sazeb âeské republiky a ostatních v˘chodoevropsk˘ch zemí s úrokov˘mi sazbami státÛ Evropské unie. Souãasnû do‰lo k v˘raznému vyrovnání cash-flow aktiv a pasiv
v jednotliv˘ch duraãních horizontech, a sníÏila se tak úroková
exponovanost struktury aktiv a pasiv.
V oblasti finanãního umístûní prostﬁedkÛ neÏivotních rezerv
a jin˘ch zdrojÛ byl v prÛbûhu roku 1998 realizován pﬁechod
od investiãní strategie tzv. Total Return Management ke správû
aktiv proti stanoven˘m etalonÛm (benchmark). Tato metoda
umoÏÀuje lépe optimalizovat dosahované v˘nosy ve vztahu
ke kreditnímu a úrokovému riziku.
Investiãní strategie
Investiãní strategie je determinována legislativním rámcem,
kter˘ tvoﬁí vyhlá‰ka MF âR ã. 52/1994 Sb., kterou se stanoví
tvorba, pouÏití a zpÛsob umístûní prostﬁedkÛ technick˘ch rezerv
poji‰Èoven a zákon ã. 185/1991 Sb., o poji‰Èovnictví.
Hlavními cíli investiãní strategie v oblasti Ïivotních rezerv je zaji‰tûní pokrytí souãasn˘ch a budoucích závazkÛ âeské poji‰Èovny z produktÛ Ïivotního a dÛchodového poji‰tûní pﬁi souãasném dosaÏení
maximálních moÏn˘ch podílÛ na v˘nosech (valorizace). Základem
investiãní strategie je dynamické modelování struktury aktiv a pasiv
(tzv. cash-flow matching a gapová anal˘za), které umoÏÀuje aktivní
ﬁízení úrokového rizika vãetnû neparalelního posunu úrokové kﬁivky.
Aplikace metody Constant Proportion Porftolio Insurance pﬁitom
eliminuje rizika plynoucí z garantovaného technického úroku. Byly
stanoveny maximální hodnoty diverzifikovaného value at risk (99 %
limit spolehlivosti) plynoucí z rozdílu cash-flow aktiv a pasiv, které
budou dodrÏovány v prÛbûhu roku realokací aktiv prostﬁednictvím
obligací a úrokov˘ch swapÛ.

STRUKTURA AKTIV V âISTÉ V¯·I DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Investiãní ãinnost
Rozdûlení finanãního umístûní v‰ech zdrojÛ âeské poji‰Èovny
podává graf „Struktura aktiv v ãisté v˘‰i dle zdroje financování“,
kde se rozumí ãistou v˘‰í aktiv úãetní cena po odeãtení opravn˘ch
poloÏek a oprávek.
Finanãní umístûní technick˘ch rezerv Ïivotních poji‰tûní
K 31. 12. 1998 byla nejvût‰í ãást prostﬁedkÛ technick˘ch rezerv
Ïivotních poji‰tûní investována do cenn˘ch papírÛ nesoucích pevn˘
v˘nos (37 %, 19,9 mld. Kã), tj. pﬁedev‰ím do obligací a pokladniãních poukázek. Tato ãást portfolia je tvoﬁena pﬁedev‰ím státními
cenn˘mi papíry a cenn˘mi papíry prvotﬁídních emitentÛ. V souladu
se základním strategick˘m cílem investovat tak, aby bylo zaji‰tûno
úplné pokrytí pojistn˘ch závazkÛ v jakémkoliv okamÏiku v budoucnosti nezávisle na v˘voji úrokov˘ch sazeb, je mj. snahou âeské
poji‰Èovny prodluÏovat prÛmûrnou splatnost aktiv pﬁedev‰ím
cestou nákupu pevnû úroãen˘ch cenn˘ch papírÛ s del‰í dobou
splatnosti.
Druhou objemovû nejv˘znamnûj‰í skupinu prostﬁedkÛ Ïivotního
poji‰tûní tvoﬁí termínované vklady (28 %, 15,1 mld. Kã). Spoleãnû
s prostﬁedky na bûÏn˘ch úãtech pak depozita v prÛbûhu roku
zabezpeãují dostateãnû velkou likviditu portfolia aktiv financovan˘ch prostﬁedky rezerv Ïivotního poji‰tûní.
Podíl akcií a podílov˘ch listÛ na celkovém objemu aktiv se
v prÛbûhu roku 1998 sníÏil z 23,3 % na 18,0 %. Akcie a podílové
listy patﬁí spoleãnû s úvûry a nemovitostmi k instrumentÛm, které
zaruãují portfoliu rÛstov˘ potenciál v dlouhodobém investiãním
horizontu a diverzifikují riziko napﬁíã portfoliem. Jejich objem pﬁedstavuje zbylou ãást struktury portfolia prostﬁedkÛ Ïivotního poji‰tûní jak uvádí graf „Struktura aktiv v ãisté v˘‰i financovan˘ch rezervami Ïivotních poji‰tûní“.
Celkov˘ v˘nos z finanãního umístûní prostﬁedkÛ Ïivotního
poji‰tûní v roce 1998 dosáhl 1,5 mld. Kã, a to po zapoãtení
nákladÛ z titulu zv˘‰ení opravn˘ch poloÏek ve v˘‰i 2,8 mld. Kã.
Negativní vliv na tento v˘sledek mûlo zv˘‰ení opravn˘ch poloÏek
na investice v Pragobance. DosaÏením vysok˘ch v˘nosÛ z pevnû
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úroãen˘ch aktiv, tj. z depozit, pokladniãních poukázek a obligací
(3,9 mld. Kã) se podaﬁilo eliminovat ztráty z drÏení akcií domácích
firem a z titulu zv˘‰ení opravn˘ch poloÏek ke star˘m pohledávkám, jak je patrné z grafu „Struktura v˘nosÛ v ãisté v˘‰i z aktiv
financovan˘ch Ïivotními rezervami“ - kde se rozumí ãistou v˘‰í
v˘nosÛ v˘nosy po odeãtení odpovídajících nákladÛ na finanãní
umístûní.
Finanãní umístûní rezerv neÏivotních poji‰tûní
V oblasti neÏivotního poji‰tûní jsou zachovávána pﬁísná pravidla
likvidity. Tomu je také pﬁizpÛsobována struktura portfolia aktiv
financovan˘ch technick˘mi rezervami neÏivotních poji‰tûní a zpÛsob investování tûchto prostﬁedkÛ, kter˘ se vyznaãuje krátkodob˘m ãasov˘m horizontem. K 31. 12. 1998 byla nejvût‰í ãást
tohoto portfolia investována do termínovan˘ch vkladÛ
(53 %, 9,4 mld. Kã). Podobnû jako prostﬁedky na bûÏn˘ch úãtech
a v krátkodob˘ch pevnû úroãen˘ch cenn˘ch papírech, pﬁedstavují
depozita v prÛbûhu roku velmi likvidní prostﬁedky pro krytí oãekávan˘ch i mimoﬁádn˘ch negativních v˘kyvÛ v pojistn˘ch událostech
tûchto druhÛ poji‰tûní. Efektivnost umístûní prostﬁedkÛ na bûÏn˘ch
úãtech je zvy‰ována ukládáním tûchto prostﬁedkÛ na 1 den
u bankovních institucí, tzv. overnight vklady.

zv˘‰ení opravn˘ch poloÏek a rezerv pﬁedstavoval v roce 1998
ãástku 2,9 mld. Kã.
Vzhledem k vhodné diverzifikaci portfolia prostﬁedkÛ pojistn˘ch
rezerv âeská poji‰Èovna v roce 1998 úspû‰nû ãelila prudk˘m
v˘kyvÛm na finanãních trzích. ZároveÀ byly vytvoﬁeny dal‰í
rezervy k pokrytí budoucích rizik. âeská poji‰Èovna rovnûÏ
pokraãovala v realizaci opatﬁení vedoucích k sladûní parametrÛ
portfolia aktiv s poÏadavky vyhlá‰ky o umístûní prostﬁedkÛ
technick˘ch rezerv, a to tak, aby byly minimalizovány náklady
na restrukturalizaci portfolia.

Z grafu „Struktura aktiv v ãisté v˘‰i financovan˘ch rezervami
neÏivotních poji‰tûní“ dále vypl˘vá 13% podíl akcií na prostﬁedcích neÏivotních rezerv. Cel˘ tento podíl vznikl v roce 1997
upsáním akcií Pragobanky. Investice do podílov˘ch listÛ (4 %)
jsou tvoﬁeny v˘hradnû podíly v otevﬁen˘ch dluhopisov˘ch fondech.
Celkov˘ v˘nos z finanãního umístûní prostﬁedkÛ neÏivotního
poji‰tûní v roce 1998 dosáhl 1,2 mld. Kã. StûÏejní podíl
na tûchto v˘nosech byl tvoﬁen v˘nosy z termínovan˘ch vkladÛ
(1,4 mld. Kã). Dal‰í v˘znamnou ãást tvoﬁily v˘nosy z pevnû
úroãen˘ch cenn˘ch papírÛ (1,1 mld. Kã) - viz graf „Struktura
v˘nosÛ v ãisté v˘‰i z aktiv financovan˘ch neÏivotními rezervami“.
Ztráta z akcií vznikla v dÛsledku prodeje zbytkového akciového
portfolia, ke kterému do‰lo jiÏ v roce 1997, av‰ak vypoﬁádání
obchodÛ probûhlo aÏ v roce 1998. Celkov˘ v˘nos finanãního
umístûní zdrojÛ âeské poji‰Èovny po zapoãtení nákladÛ z titulu
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STRUKTURA AKTIV V âISTÉ V¯·I FINANCOVAN¯CH REZERVAMI
NEÎIVOTNÍHO POJI·TùNÍ (V %)

Finanãní v˘sledky
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
âeská poji‰Èovna dosáhla v roce 1998 ãist˘ zisk 834,1 mil. Kã.
Objem zisku je nejvût‰í od roku 1992. Tento v˘sledek je zvlá‰È
cenn˘ v roce, kdy domácí ekonomika prochází útlumovou fází. V˘‰e zisku svûdãí o finanãní síle spoleãnosti, stabilitû jejích pﬁíjmÛ a
schopnosti pﬁekonávat i nepﬁíznivá hospodáﬁská období.
Základní jmûní spoleãnosti a fondy
V roce 1997 spoleãnost pouÏila v souladu s rozhodnutím ﬁádné
valné hromady spoleãnosti celou v˘‰i áÏiového fondu 4,5 mld. Kã
k úhradû úãetní ztráty roku 1996, stejnû byl pouÏit zákonn˘
rezervní fond, jehoÏ koneãná v˘‰e poklesla na 46 mil. Kã, a fond
nerozdûleného zisku minul˘ch let, jehoÏ zÛstatek byl uvedenou
operací nulován. V roce 1998 spoleãnost doplnila v souladu
s usnesením valné hromady zákonn˘ rezervní fond ze zisku roku
1997. Zb˘vající ãást hospodáﬁského v˘sledku byla pﬁevedena
z dÛvodÛ posílení kapitálové struktury spoleãnosti do fondu nerozdûleného zisku. Jeho zÛstatek tak vzrostl na 444,4 mil. Kã. Z dÛvodu pﬁetrvávající potﬁeby kapitálového posilování spoleãnosti pﬁedkládá pﬁedstavenstvo spoleãnosti valné hromadû následující návrh:
Návrh na rozdûlení zisku
Pﬁedstavenstvo poji‰Èovny navrhlo ﬁádné valné hromadû nevyplácet za rok 1998 dividendy i tantiémy a ponechat vytvoﬁen˘ zisk
v kapitálov˘ch fondech spoleãnosti. Poji‰Èovna doplní zákonn˘ rezervní fond ve v˘‰i 5 % realizovaného zisku, tj. 41,7 mil. Kã, zbylá
ãást zisku 792,4 mil. Kã bude pﬁevedena ve prospûch
úãtu nerozdûleného zisku minul˘ch let.
Technické rezervy
ZÛstatky rezerv jsou oãi‰tûny o ãásti postoupené zajistitelÛm.
Z jednotliv˘ch druhÛ technick˘ch rezerv lze uvést:
Rezerva na pojistné jin˘ch období
V roce 1998 si rezerva na pojistné jin˘ch období pﬁibliÏnû zachovala svoji poãáteãní v˘‰i, tj. 3,7 mld. Kã. Její v˘voj tak odráÏí
v˘voj pojistného v neÏivotních poji‰tûních v odvûtvích, jejichÏ
pﬁedepsané pojistné kryje i období roku 1999.

Rezerva Ïivotních poji‰tûní
Tato rezerva meziroãnû vzrostla o 526,3 mil. Kã, tedy pﬁibliÏnû
o 1 % a dosáhla v˘‰e 55,8 mld. Kã. Spoleãnost v prÛbûhu
minul˘ch let v˘znamnû rezervy Ïivotních poji‰tûní dotovala,
aby plnila pﬁísná mûﬁítka mezinárodních úãetních i aktuársk˘ch
standardÛ. O úspû‰nosti tohoto pﬁístupu svûdãí i v˘sledky
nezávislé anal˘zy provedené renomovanou aktuárskou spoleãností v uplynulém roce, které pﬁimûﬁenost v˘‰e rezerv podle
mezinárodních poÏadavkÛ potvrdily. âeská poji‰Èovna v prÛbûhu
roku 1998 je‰tû dále zpﬁesnila metodiku stanovení v˘‰e
Ïivotních rezerv. Na základû proveden˘ch anal˘z tak disponuje
lep‰ím pﬁehledem o ziskovosti Ïivotních poji‰tûní i v˘‰i z nich
pﬁijat˘ch závazkÛ.
Rozhodnutím pﬁedstavenstva âeské poji‰Èovny byly rezervy
Ïivotních poji‰tûní kromû technického zhodnocení ve v˘‰i 4-6 % p.a.
zhodnoceny podle druhu poji‰tûní takto: rezervy Ïivotního
poji‰tûní od 0,5 % do 7,8 % a dÛchodové poji‰tûní od 1,8 %
do 8 %. Celkové zhodnocení tak v ﬁadû pﬁípadÛ pﬁesáhlo 13 %.
Rezerva na pojistná plnûní
Rezerva na pojistná plnûní meziroãnû poklesla o 3,6 mld. Kã
a její v˘‰e k 31. 12. 1998 ãinila 17,1 mld. Kã.
Tento meziroãní v˘voj lze pﬁiãíst zejména dokonãení v˘plat
pojistn˘ch plnûní ze záplav roku 1997, dále pak sníÏení
potenciálních závazkÛ postoupen˘ch cedenty na spoleãnost
v rámci programÛ aktivního zaji‰tûní. Spoleãnost provedla
v roce 1998 testy pﬁimûﬁenosti neÏivotních rezerv a disponuje
tak dobr˘m pﬁehledem o v˘‰i sv˘ch závazkÛ z provozovan˘ch
neÏivotních poji‰tûní.
Rezerva na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik
Tato rezerva byla v roce 1997 zcela upotﬁebena v souvislosti
s katastrofick˘mi záplavami. V prÛbûhu roku 1998 spoleãnost
dotovala tuto rezervu ãástkou 800 mil. Kã. Pﬁi stanovení roãní
v˘‰e tvorby této rezervy spoleãnost vycházela z ustanovení
právního pﬁedpisu, jehoÏ návrh pﬁedkládá âeská asociace
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96

poji‰Èoven do schvalovacího ﬁízení. V souladu s návrhem
právního pﬁedpisu lze postup tvorby rezervy na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik pro stávající objem rizika upisovaného poji‰Èovnou
rozloÏit do období pﬁibliÏnû ‰esti let.
Rezervy a opravné poloÏky k finanãnímu majetku
Spoleãnost vytvoﬁila v prÛbûhu roku 1998 dodateãné rezervy
na rizika finanãního umístûní a opravné poloÏky k finanãnímu
majetku v celkové v˘‰i 7,4 mld. Kã - technick˘ úãet Ïivotního
poji‰tûní se podílí na této ãástce 1 mld. Kã a technick˘ úãet
neÏivotního poji‰tûní 6,4 mld. Kã. ZÛstatek této poloÏky
k 31. 12. 1998 ãinil 18,9 mld. Kã. Promítnutí nerealizovan˘ch
ztrát a pﬁechodného sníÏení hodnoty majetku âeské poji‰Èovny
do hospodáﬁského v˘sledku je odrazem poklesu kapitálov˘ch
trhÛ v prÛbûhu roku 1998 a koneãného dopadu historick˘ch
investic, zejména v pﬁípadû Pragobanky. Pﬁes uveden˘ nepﬁízniv˘
v˘voj má spoleãnost pokryty v dostateãné v˘‰i ve‰keré závazky
vÛãi poji‰tûncÛm, stejnû dobﬁe splÀuje s nûkolikanásobnou
bezpeãností ve‰kerá kritéria solventnosti stanovená poji‰Èovnám
Ministerstvem financí âR.
Hrubá v˘‰e pohledávek spoleãnosti poklesla o 1 mld. Kã
na ãástku 4,1 mld. Kã. Na tomto v˘voji se podílel v souvislosti
se zajistn˘m krytím ‰kod z katastrofick˘ch záplav roku 1997
pokles pohledávek pﬁi operacích zaji‰tûní ve v˘‰i 637,3 mil. Kã,
nárÛst pohledávek v kategorii RÛzní dluÏníci o 345,7 mil. Kã
a Pohledávek za pojistníky ve v˘‰i 418,1 mil. Kã. Opravné poloÏky
k pohledávkám byly nav˘‰eny o 832,6 mil. Kã. OdloÏená daÀová
pohledávka vykázala, zejména v souvislosti s prohlá‰ením ﬁady
konkurzÛ na spoleãnosti, za nimiÏ poji‰Èovna evidovala pohledávky,
ke kter˘m v minul˘ch obdobích tvoﬁila daÀovû neúãinné opravné
poloÏky, pokles o 293,0 mil. Kã. Ke konci roku tak vykazuje
odloÏená daÀová pohledávka zÛstatek témûﬁ 1,1 mld. Kã.
Ostatní aktiva
Ostatní aktiva vykázala pokles o 8,6 mld. Kã, na kterém se
podílely zejména Pokladní hodnoty ve v˘‰i 5,6 mld. Kã a Ostatní
aktiva, na které byla zúãtována pohledávka za Ministerstvem
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financí âR z titulu provozování zákonného poji‰tûní odpovûdnosti
na ‰kody zpÛsobené provozem motorového vozidla. Pﬁízniv˘
v˘voj zákonného poji‰tûní na stranû nákladÛ na pojistná plnûní
i zv˘‰ení sazeb pojistného Ministerstvem financí âR pﬁispûly
ke sníÏení pohledávky o 2,4 mld. Kã. Koneãn˘ zÛstatek této
pohledávky, která kryje pﬁijat˘m pojistn˘m nekryté závazky
poji‰Èovny z provozování zákonného poji‰tûní ãiní 2,3 mld. Kã.
Pﬁechodné úãty a nehmotn˘ majetek
Pﬁechodné úãty aktiv vykazují meziroãní nárÛst ve v˘‰i 1,1 mld. Kã
s dominantní poloÏkou pﬁíjmÛ pﬁí‰tích období, na které byly
zúãtovány zejména nabûhlé alikvotní úroky finanãního umístûní
583,9 mil. Kã, ãasové rozli‰ení získatelsk˘ch nákladÛ neÏivotních poji‰tûní ve v˘‰i 304,1 mil. Kã a 216 mil. Kã aktivních
kurzov˘ch rozdílÛ, ke kter˘m spoleãnost vytvoﬁila na stranû
pasiv v plné v˘‰i rezervu. Nehmotn˘ majetek vykazuje nárÛst
o 90 mil. Kã zejména díky investicím do softwaru v hrubé v˘‰i
poﬁizovacích cen cca 112 mil. Kã.
Závazky spoleãnosti
Závazky spoleãnosti poklesly bûhem roku 1997 o 520,7 mil. Kã.
Koneãná v˘‰e závazkÛ ke konci roku tak ãiní 3,3 mld. Kã. Nejvy‰‰í poloÏkou jsou Závazky z pﬁímého zaji‰tûní a poji‰tûní 644
mil. Kã, dále Ostatní závazky, ve v˘‰i 2,5 mld. Kã, z nichÏ pak
zejména vklady zamûstnancÛ 1,4 mld. Kã s meziroãním
nárÛstem 171,5 mil. Kã.

Náklady
Celkové poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy spoleãnost
vykázala ve v˘‰i 1,8 mld. Kã, coÏ je o 88 mil. Kã (o 4,7 %)
ménû neÏ v pﬁedchozím roce. Podíl uveden˘ch nákladÛ
na hrubém pﬁedepsaném pojistném ãiní 5,5 %, coÏ je o jeden
procentní bod ménû neÏ v roce 1997. Podíl poﬁizovacích
nákladÛ na pﬁedepsaném pojistném u neÏivotního poji‰tûní ãiní
4,9 % a u Ïivotního 6,2 %.
Celková správní reÏie dosáhla ãástky 3,9 mld. Kã,
tj. o 656,6 mil. Kã (o 20,2 %) více neÏ v roce 1997 a ãiní 12 %
z hrubého pﬁedepsaného pojistného. Tento podíl je o 0,7
procentního bodu vy‰‰í neÏ v pﬁedchozím roce. Procento správní
reÏie u neÏivotního poji‰tûní ãiní 12 % a u Ïivotního 12,1 %.
Na nárÛstu správní reÏie se kromû jednorázov˘ch nákladÛ
spojen˘ch s restrukturalizací spoleãnosti, odhadovan˘ch ve v˘‰i
104 mil. Kã, promítá legislativní zmûna v klasifikaci a následném
zpÛsobu odepisování hmotného investiãního majetku
a v neposlední ﬁadû rÛst osobních nákladÛ o 220,3 mil. Kã,
coÏ prezentuje nárÛst o 13,3 procentního bodu. V roce 1999
vytyãila spoleãnost politiku smûﬁující k zastavení rÛstu nákladÛ
v oblasti správní reÏie.
Celkové provozní v˘daje se oproti roku 1997 zv˘‰ily
o 567,1 mil. Kã, dosáhly v˘‰e 5,7 mld. Kã, coÏ ãiní 17,5 %
z hrubého pﬁedepsaného pojistného, a to je o 0,3 procentního
bodu ménû neÏ v roce 1997.
DaÀové náklady
Úãetní v˘sledek spoleãnosti není zatíÏen splatnou daní z pﬁíjmu
právnick˘ch osob. Spoleãnost zúãtovala do základu roku 1998
odloÏen˘ daÀov˘ závazek ve v˘‰i 318 mil. Kã odvozen˘ z opravn˘ch poloÏek vytvoﬁen˘ch k pohledávkám za spoleãnostmi,
na které byl v prÛbûhu roku 1998 prohlá‰en konkurz. Dal‰í málo
v˘znamná ãást odloÏené daÀové pohledávky je odvozena
z rozdílu úãetních a daÀov˘ch odpisov˘ch sazeb ke hmotnému
investiãnímu majetku.
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Pﬁehled podstatn˘ch úãetních informací za léta 1994 - 1998
V˘kaz ziskÛ a ztrát (v tis. Kã)
1998

1997

1996

1995

1994

Technick˘ úãet k neÏivotnímu poji‰tûní
Pﬁedepsané hrubé pojistné

24 620 534

21 497 026

18 865 688

16 953 013

16 319 746

ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné *1)

22 888 884

19 646 501

17 254 903

15 579 539

13 848 591

Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné

27 317

2 003 437

2 708 042

18 448

3 208

(14 891 231)

(16 595 263)

(10 905 318)

(9 669 073)

(9 702 085)

(9 901 060)

(16 393 214)

(18 991 015)

(10 967 454)

(11 353 417)

(8 168)

(10 576)

(532 620)

–

–

8 168

10 576

–

–

65 000

âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ

(4 142 411)

(3 687 681)

(3 326 800)

(2 513 363)

(2 186 750)

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné

(3 294 303)

(759 060)

(224 575)

(372 007)

(129 625)

(800 000)

310 000

(100 000)

210 000

–

4 778 427

1 119 983

(2 146 825)

1 535 163

117 007

Náklady na pojistná plnûní
Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné *2)
Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv, oãi‰tûná
Prémie a slevy, oãi‰tûné

Zmûna stavu rezerv na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik
V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní

Technick˘ úãet k Ïivotnímu poji‰tûní
Pﬁedepsané hrubé pojistné

7 888 443

7 264 771

7 067 536

6 538 055

5 830 933

ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné *1)

7 888 443

7 264 447

7 067 536

6 538 055

5 830 933

45 635 663

35 681 123

24 392 795

13 008 061

5 253 736

–

14 082

11 819

10 097

–

(8 162 806)

(7 553 806)

(6 702 300)

(6 297 441)

(6 093 873)

V˘nosy z finanãního umístûní
Ostatní technické v˘nosy
Náklady na pojistná plnûní
Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné *2)

(6 822 219)

(6 286 497)

(4 292 112)

(5 755 400)

(5 166 051)

Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv

(2 050 613)

(4 282 733)

(2 896 020)

(4 502 170)

(3 732 033)

âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ

(1 544 902)

(1 432 540)

(1 192 481)

(1 064 442)

(848 101)

Náklady na finanãní umístûní

(42 387 755)

(32 228 833)

(27 508 566)

(10 714 513)

(1 573 542)

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
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(22 132)

(19 314)

(17 445)

(65 097)

696 485

(1 290 265)

(4 434 474)

(2 545 409)

–
(235 058)

1998

1997

1996

1995

1994

4 778 427

1 119 983

(2 146 825)

1 535 163

117 007

696 485

(1 290 265)

(4 434 474)

(2 545 409)

(235 058)

V˘nosy z finanãního umístûní

9 669 490

961 112

855 325

1 034 614

178 826

Náklady na finanãní umístûní

(7 770 541)

(13 975)

55 278

–

–

4 965 787

1 311 113

2 965 678

679 583

508 758

(11 176 324)

(897 842)

(3 750 438)

(362 130)

(445 501)

(331 320)

(16 029)

1 342 522

(20 995)

(10 748)

832 004

1 174 097

–

–

113 284

Netechnick˘ úãet
V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní
V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní

Ostatní v˘nosy
Ostatní náklady
DaÀ z pﬁíjmÛ z bûÏné ãinnosti
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek po zdanûní
Mimoﬁádné v˘nosy

23 334

119 597

54 514

148 009

3 887

Mimoﬁádné náklady

(9 496)

(815 977)

(15 864)

(49 169)

(38 200)

Mimoﬁádn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek

13 838

(696 380)

38 650

98 840

(34 313)

–

(39)

(7)

(40)

(16)

(11 695)

(9 909)

(8 832)

(6 702)

(5 818)

834 147

467 769

(5 193 679)

412 924

73 169

DaÀ z pﬁíjmÛ z mimoﬁádné ãinnosti
Ostatní danû a poplatky
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období

*1) Oãi‰tûno - o pﬁedepsané pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
o zmûnu stavu rezervy na pojistné jin˘ch období, vã. podílu zaji‰ÈovatelÛ
*2) Oãi‰tûny - o podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní
o zmûnu stavu rezervy na pojistná plnûní, vã. podílu zaji‰ÈovatelÛ
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Rozvaha (v tis. Kã)
1998

1997

1996

1995

1994

Aktiva
Nehmotn˘ majetek
Finanãní umístûní prostﬁedkÛ technick˘ch rezerv

116 308

25 562

28 942

42 448

41 925

76 451 558

69 612 275

64 230 173

63 599 977

56 148 137

Pohledávky

4 141 714

5 186 079

16 699 635

1 715 853

2 466 896

Ostatní aktiva

5 944 949

14 498 119

11 705 252

6 668 614

7 235 279

Pﬁechodné úãty aktiv

2 721 753

1 570 074

898 452

1 191 298

565 524

–

–

5 193 679

–

–

89 376 282

90 892 109

98 756 133

73 218 190

66 457 761

Základní jmûní a fondy

3 636 216

3 609 487

8 356 923

2 579 045

2 601 195

- z toho: základní jmûní

3 412 391

3 412 391

3 412 391

2 274 927

2 274 927

77 430 406

79 711 560

73 409 653

65 014 757

59 199 886

2 793 270

2 697 723

2 537 595

2 487 045

1 789 777

17 917

20 068

86 024

80 863

51 163

3 281 658

3 802 450

13 695 536

2 393 806

2 495 226

Pﬁechodné úãty pasív

938 287

583 052

206 753

135 555

155 044

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let

444 381

–

463 649

114 195

92 301

Zisk bûÏného úãetního období

834 147

467 769

–

412 924

73 169

89 376 282

90 892 109

98 756 133

73 218 190

66 457 761

Ztráta bûÏného úãetního obobí
Úhrn aktiv

Pasiva

Technické rezervy
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Závazky ze sloÏen˘ch depozit
Závazky

Úhrn pasiv
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Zamûstnanci a vzdûlávání
Personální politika âeské poji‰Èovny spoluvytváﬁí pﬁedpoklady
pro splnûní strategick˘ch cílÛ spoleãnosti. Nejvût‰í dÛraz je
pﬁitom kladen na vysokou kvalifikovanost odborníkÛ obchodní sluÏby, na jejich schopnost uspokojit ‰irokou klientelu spoleãnosti.
Rok 1998 znamenal pro âeskou poji‰Èovnu dokonãení
restrukturalizace poboãkové sítû v regionech âeské republiky. Namísto b˘valé poboãkové struktury bylo vytvoﬁeno regionální
ãlenûní organizaãních sloÏek. Základním stavebním kamenem nové
organizace se stala agenturní pracovi‰tû âeské poji‰Èovny.

V roce 1998 bylo zaji‰tûno celkem 1 431 vzdûlávacích akcí
pro 10 002 úãastníkÛ - zamûstnancÛ âeské poji‰Èovny.
Vzdûlávací akce byly zamûﬁeny zejména na nosné profese
s preferencí na péãi o klienta, na management, na ‰kolení
produktÛ Microsoft Office 97 a SAP.

Na úrovni centrály bylo provedeno zaãlenûní b˘valého závodu
v˘poãetní techniky a závodu sluÏeb do struktury centrály. V‰echny
provedené zmûny smûﬁovaly k zefektivnûní ﬁízení celé spoleãnosti
a k pﬁiblíÏení rozhodujících prodejních míst zákazníkovi.
Provedené zmûny se dotkly i celkového poãtu zamûstnancÛ, kde
pokraãoval trend sniÏování celkového stavu zamûstnancÛ
v âeské poji‰Èovnû. V roce 1998 poklesl poãet zamûstnancÛ
oproti pﬁedcházejícímu roku o 230. Celkov˘ poãet zamûstnancÛ
v roce 1998 tak dosáhl 8 299. Zcela opaãnû se vyvíjela situace
v obchodní sluÏbû, kde poãet zamûstnancÛ v získatelsk˘ch
profesích (obchodní zástupci, získatelé prÛmyslového a zemûdûlského poji‰tûní, zamûstnanci pﬁepáÏek) vzrostl o 259 nov˘ch
obchodníkÛ.
PrÛmûrn˘ vûk zamûstnancÛ spoleãnosti se pohybuje mírnû nad
ãtyﬁicet let. Témûﬁ 70 % zamûstnancÛ nastoupilo do spoleãnosti
po roce 1990.
Na základû Kolektivní smlouvy âP a.s. uzavﬁené na období
1998 - 2000 byly zamûstnancÛm poskytovány ze sociálního fondu
âeské poji‰Èovny pﬁíspûvky na zv˘hodnûné stravování, pﬁíspûvky
na penzijní pﬁipoji‰tûní u Penzijního fondu âeské poji‰Èovny,
pﬁíspûvky na zdravotní zamûstnaneck˘ a zdravotní manaÏersk˘
program a pﬁíspûvky na sport a tûlov˘chovu.

VZDùLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ

VùKOVÁ SKLADBA ZAMùSTNANCÒ

do 25 let

V·

ÚSO

26 – 30 let

11 %

31 – 35 let

12 %

36 – 40 let

13 %

41 – 45 let

15 %

46 – 50 let

17 %

51 – 55 let

16 %

56 – 60 let

6 %

nad 60 let

2 %

15 %

68 %

Ostatní 17 %
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8 %

Spoleãensky prospû‰ná ãinnost a sponzorské aktivity
Sponzorské aktivity âeské poji‰Èovny pronikají do mnoha oblastí
Ïivota ãeské spoleãnosti, a to zejména ve sportu a kultuﬁe.
âeská poji‰Èovna se zamûﬁila pﬁedev‰ím na vymezen˘ okruh
nejv˘znamnûj‰ích sponzorsk˘ch projektÛ. V oblasti sportu k nim
v roce 1998 patﬁila napﬁíklad jiÏ 108. Velká pardubická âeské
poji‰Èovny steeple-chase. V˘znam tohoto nejobtíÏnûj‰ího dostihu
na evropském kontinentu kaÏdoroãnû dokládá nejen úãast
zahraniãních koní a poãet divákÛ, ale i znaãná pozornost
domácích a zahraniãních médií. Také seriál okruhov˘ch
automobilov˘ch závodÛ âeská poji‰Èovna - ·koda Octavia Cup
patﬁí mezi to nejlep‰í, co je moÏné na domácích okruzích spatﬁit.
Kvalita projektu se odráÏí zejména v trvale rostoucím zájmu
odborné i laické motoristické veﬁejnosti o tyto atraktivní závody.
âeská poji‰Èovna je také oficiálním partnerem ãeské hokejové
reprezentace a partnerem hokejové Extraligy. âeská poji‰Èovna
Cup v ledním hokeji je jako souãást Euro Hockey Tour nejv˘znamnûj‰ím turnajem, poﬁádan˘m na území âR. Kromû toho je âeská
poji‰Èovna sponzorem âeského paralympijského v˘boru a ãeského
paralympijského t˘mu, kter˘ na VII. zimních paralympijsk˘ch hrách
v japonském Naganu získal celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté.
Také v oblasti kultury patﬁí âeská poji‰Èovna k v˘znamn˘m
mecená‰Ûm domácího kulturního dûní. Pﬁi sv˘ch aktivitách
vyuÏívá zejména bohatství své v˘tvarné sbírky, která se ﬁadí
k nejv˘znamnûj‰ím mimogalerijním sbírkám v âeské republice.
V roce 1998 byla realizována v âeské republice i na Slovensku
ﬁada v˘stav ze zlatého fondu v˘tvarného umûní âeské poji‰Èovny.
Plodná je téÏ spolupráce se SdruÏením ãesk˘ch umûlcÛ grafikÛ
Hollar, zejména pﬁi organizaci v˘stav a vydávání knih s tematikou
pÛvodní ãeské grafické tvorby.
âeská poji‰Èovna je i v˘znamn˘m partnerem divadelní tvorby.
V roce 1998 podporovala muzikály Jesus Christ Superstar a Evita,
divadlo Studio Y a také Letní shakespearovské slavnosti
na PraÏském hradû.
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âeská poji‰Èovna patﬁí také mezi v˘znamné sponzory
rekonstrukce Barokního divadla v âeském Krumlovû. Pﬁi záchranû
této unikátní památky, evidované v seznamu UNESCO, finanãnû
za‰tiÈuje obnovu kulis a jevi‰tních dekorací.
V podnikatelské oblasti je âeská poji‰Èovna generálním partnerem
sdruÏení CZECH TOP 100, které poﬁádá dnes jiÏ tradiãní soutûÏ
o 100 nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch firem, 100 obdivovan˘ch firem
âR a také soutûÏ o nejlep‰í v˘roãní zprávu v âR.

Zpráva dozorãí rady

Dozorãí rada v prÛbûhu roku 1998 zaji‰Èovala úkoly, které jí vypl˘vají ze zákona a stanov spoleãnosti. Dozorãí rada dohlíÏela na v˘kon
pÛsobnosti pﬁedstavenstva a uskuteãÀování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Kontrolovala, zda se podnikatelská ãinnost spoleãnosti
uskuteãÀuje v souladu s právními pﬁedpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Na sv˘ch pravideln˘ch mûsíãních zasedáních byla
informována pﬁedstavenstvem mimo jiné o v˘voji obchodních aktivit, realizaci strategick˘ch zámûrÛ spoleãnosti a prÛbûhu restrukturalizace
spoleãnosti. Pravidelnû se zab˘vala zejména informacemi o hospodaﬁení spoleãnosti, o finanãním a obchodním plánu a jeho plnûní.
Dozorãí rada se intenzivnû zab˘vala investiãní politikou a její realizací a hospodaﬁením dceﬁin˘ch spoleãností.
Na mimoﬁádné valné hromadû konané dne 7. srpna 1998 bylo zvoleno ‰est nov˘ch ãlenÛ dozorãí rady.
Pﬁedstavenstvo spoleãnosti pﬁedloÏilo dozorãí radû v˘sledky hospodaﬁení za rok 1998, které jsou souãástí roãní úãetní závûrky ovûﬁené
auditorem. Dále pﬁedloÏilo návrh na rozdûlení zisku vytvoﬁeného v roce 1998.
Po zhodnocení v˘sledkÛ spoleãnosti za rok 1998 tak, jak je zobrazují úãetní závûrka vãetnû pﬁílohy ovûﬁené auditem a v˘roãní zpráva,
dospûla dozorãí rada ke stanovisku, které pﬁedkládá valné hromadû:
Dozorãí rada pﬁezkoumala roãní úãetní závûrku spoleãnosti za rok 1998 a návrh na rozdûlení zisku a doporuãuje akcionáﬁÛm schválení roãní
úãetní závûrky spoleãnosti za rok 1998 a rozdûlení zisku podle návrhu pﬁedstavenstva.

V Praze dne 28. kvûtna 1999

Ing. Ale‰ Minx
místopﬁedseda dozorãí rady
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Auditorská zpráva

KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o.

Auditorská zpráva pro akcionáﬁe spoleãnosti âeská poji‰Èovna a.s.
Ovûﬁili jsme informace obsaÏené ve v˘roãní zprávû spoleãnosti âeská poji‰Èovna a.s. za rok 1998. Rozsah na‰í práce byl omezen pouze
na potvrzení toho, Ïe informace uvedené ve v˘roãní zprávû jsou v souladu s úãetní závûrkou.
Dne 29. dubna 1999 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roãní úãetní závûrce spoleãnosti:
„Provedli jsme audit pﬁiloÏené úãetní závûrky spoleãnosti âeská poji‰Èovna a.s. k 31. prosinci 1998. Za úãetní závûrku je odpovûdné
pﬁedstavenstvo spoleãnosti. Na‰í odpovûdností je vyjádﬁit na základû auditu v˘rok o této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoﬁe auditorÛ âeské republiky a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ
âeské republiky. Tyto smûrnice poÏadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali pﬁimûﬁenou jistotu, Ïe úãetní závûrka
neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrové ovûﬁení podkladÛ prokazujících údaje a informace uvedené v úãetní závûrce.
Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních zásad a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace
úãetní závûrky. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pﬁimûﬁen˘ podklad pro vyjádﬁení na‰eho v˘roku.
Podle na‰eho názoru, úãetní závûrka ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrnû zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti âeská
poji‰Èovna a.s. k 31. prosinci 1998 a v˘sledek hospodaﬁení za rok 1998 v souladu se zákonem o úãetnictví a pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy âeské republiky.“

V Praze dne 26. kvûtna 1999

KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Licence ãíslo 71
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Ing. Franti‰ek Dostálek
Dekret ãíslo 176

Finanãní ãást
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V˘kaz ziskÛ a ztrát

(k 31. 12. 1998 v tisících Kã)

1998

1997

Pﬁedepsané hrubé pojistné

24 620 534

21 497 026

Pﬁedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm

(1 751 154)

(1 435 836)

66 304

(417 968)

Technick˘ úãet k neÏivotnímu poji‰tûní

Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období
Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období - podíl zaji‰ÈovatelÛ
ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné
Náklady na pojistná plnûní

(46 800)

3 279

22 888 884

19 646 501

27 317

2 003 437

(14 891 231)

(16 595 263)

Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní

1 463 650

3 579 461

Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní

4 070 447

(3 587 811)

Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní - podíl zaji‰ÈovatelÛ
Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné
Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv - oãi‰tûná
Prémie a slevy, oãi‰tûné
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
Správní reÏie
Provize od zaji‰ÈovatelÛ a podíly na ziscích, oãi‰tûné

(543 926)

210 399

(9 901 060)

(16 393 214)

(8 168)

(10 576)

8 168

10 576

(1 504 166)

(1 331 480)

304 086

–

(3 309 899)

(2 660 559)

367 568

304 358

âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ

(4 142 411)

(3 687 681)

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné

(3 294 303)

(759 060)

Zmûna stavu rezerv na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik
V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní

(800 000)

310 000

4 778 427

1 119 983

7 888 443

7 264 771

Technick˘ úãet k Ïivotnímu poji‰tûní
Pﬁedepsané hrubé pojistné
Pﬁedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm

–

(324)

7 888 443

7 264 447

V˘nosy z majetkov˘ch úãastí: v tom rozhodující vliv

128 210

231 945

V˘nosy z pozemkÛ a staveb

296 227

192 281

5 269 201

6 377 335

ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné

V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní
PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní

5 528 827

2 073 419

V˘nosy z realizace finanãního umístûní

34 413 198

26 806 143

V˘nosy z finanãního umístûní celkem

45 635 663

35 681 123

Ostatní technické v˘nosy
Náklady na pojistná plnûní
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní

–

14 082

(8 162 806)

(7 553 806)

–

4 068

1 340 587

1 263 241

Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné

(6 822 219)

(6 286 497)

Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv - oãi‰tûná

(2 050 613)

(4 282 733)

Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy

(588 177)

(545 298)

Správní reÏie

(956 725)

(887 242)

âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ

(1 544 902)

(1 432 540)

Náklady na finanãní umístûní

(2 568 309)

(2 277 213)

Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní

(6 586 402)

(3 003 862)

Náklady na realizaci finanãního umístûní

(33 233 044)

(26 947 758)

Náklady na finanãní umístûní celkem

(42 387 755)

(32 228 833)

Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
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(22 132)

(19 314)

696 485

(1 290 265)

1998

1997

Netechnick˘ úãet
V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní

4 778 427

1 119 983

696 485

(1 290 265)

V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní

2 297 464

951 020

V˘nosy z realizace finanãního umístûní

7 360 504

10 092

V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní

PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
V˘nosy z finanãního umístûní celkem
Náklady na finanãní umístûní
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní

11 522

–

9 669 490

961 112

(158 373)

–

–

(4 184)

Náklady na realizaci finanãního umístûní

(7 612 168)

(9 791)

Náklady na finanãní umístûní celkem

(7 770 541)

(13 975)

4 965 787

1 311 113

(11 176 324)

(897 842)

Ostatní v˘nosy
Ostatní náklady
DaÀ z pﬁíjmÛ z bûÏné ãinnosti

(331 320)

(16 029)

Mimoﬁádné v˘nosy

23 334

119 597

Mimoﬁádné náklady

(9 496)

(815 977)

DaÀ z pﬁíjmÛ z mimoﬁádné ãinnosti
Ostatní danû a poplatky
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období

39

–

(39)

(11 695)

(9 909)

834 147

467 769

Rozvaha

(k 31. 12. 1998 v tisících Kã)

1998

1997

I. AKTIVA
Nehmotn˘ majetek

116 308

25 562

Finanãní umístûní (investice)

76 451 558

69 612 275

Pozemky a stavby (nemovitosti)

8 629 977

8 115 738

Pozemky a stavby provozní

2 849 046

2 806 208

12 203 239

11 679 929

6 279 683

5 416 644

Finanãní umístûní v podnikání tﬁetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky
Majetkové úãasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
Majetkové úãasti v podnicích s podstatn˘m vlivem
Obligace a ostatní dluhopisy, pÛjãky - podniky s rozhodujícím vlivem
Obligace a ostatní dluhopisy, pÛjãky - podniky s podstatn˘m vlivem
Ostatní majetkové úãasti, ostatní dlouhodobé pohledávky
Ostatní finanãní umístûní
Cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem

44 170

19 154

179 000

380 000

–

1 250

5 700 386

5 862 881

55 570 436

49 724 525

3 142 119

6 000 375

23 570 649

14 487 900

Finanãní umístûní v investiãních spoleãnostech a investiãních fondech

2 428 923

6 101 721

Ostatní pÛjãky

1 511 587

680 997

24 910 730

20 307 248

6 428

2 146 284

Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem

Depozita u bank
Ostatní finanãní umístûní
Pohledávky ze sloÏen˘ch depozit

47 906

92 083

4 141 714

5 186 079

Pohledávky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní

1 549 773

2 097 693

Pohledávky za pojistníky

1 191 977

1 102 714

Pohledávky

Pohledávky za zprostﬁedkovateli
Pohledávky pﬁi operacích zaji‰tûní
Ostatní pohledávky

180

26

357 616

994 953

2 591 941

3 088 386

5 944 949

14 498 119

Hmotn˘ movit˘ majetek

795 822

875 210

Provozní movit˘ majetek

753 359

833 330

Ostatní aktiva

Hmotn˘ majetek neodpisovan˘
Poﬁízení majetku
Poskytnuté zálohy na poﬁízení nehmotného a hmotného majetku

42 411

41 815

278 111

689 202

48 282

239 166

Ostatní aktiva

2 265 873

4 745 539

Pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek

2 605 143

8 188 168

BûÏné úãty

2 343 770

7 952 657

Pokladna a jiné pokladní hodnoty

159 297

138 679

Vlastní akcie

102 076

96 832

2 721 753

1 570 074

13 053

26 686

Pﬁechodné úãty aktiv
Úroky a nájemné
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy
Ostatní pﬁechodné úãty aktiv
ÚHRN AKTIV
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308 006

3 098

2 400 694

1 540 290

89 376 282

90 892 109

1998

1997

Základní jmûní a fondy

3 636 216

3 609 487

Základní jmûní

3 412 391

3 412 391

Jiné kapitálové úãty

45 960

45 957

Zákonn˘ rezervní fond

69 408

46 020

108 457

105 119

77 430 406

79 711 560

II. PASIVA

Ostatní fondy
Technické rezervy
Rezerva na pojistné jin˘ch období

3 717 947

3 745 139

Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní

55 800 126

55 273 776

Rezerva na pojistná plnûní

17 062 499

20 634 643

Rezerva na prémie a slevy

49 834

58 002

Rezerva na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik, ostatní technické rezervy
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Zákonné rezervy
Jiné rezervy
Závazky ze sloÏen˘ch depozit

800 000

–

2 793 270

2 697 723

30 308

38 860

2 762 962

2 658 863

17 917

20 068

3 281 658

3 802 450

Závazky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní

644 035

661 128

Závazky vÛãi poji‰tûn˘m

469 578

479 974

Závazky

Závazky vÛãi zprostﬁedkovatelÛm

14 221

5 850

160 236

175 304

Závazky daÀové

88 686

75 222

Závazky sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní

75 943

68 656

2 472 994

2 997 444

Pﬁechodné úãty pasiv

938 287

583 052

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let

444 381

–

Zisk bûÏného úãetního období

834 147

467 769

89 376 282

90 892 109

Závazky pﬁi operacích zaji‰tûní

Ostatní závazky

ÚHRN PASIV
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Pﬁíloha úãetní závûrky

(nekonsolidované za rok konãící 31. 12. 1998)

1. Hlavní aktivity a sídlo spoleãnosti
âeská poji‰Èovna a.s. („spoleãnost“) je nástupcem b˘valé státem vlastnûné âeské státní poji‰Èovny. Vznikla 1. kvûtna 1992 jako akciová spoleãnost v rámci první vlny
kuponové privatizace.
Struktura akcionáﬁÛ
Struktura akcionáﬁÛ k 31. prosinci 1998 byla následující

Sídlo spoleãnosti

Fond národního majetku

30,25 %

Skupina IPB

24,27 %

Skupina PPF

21,81 %

Komerãní banka, a.s.

10,00 %

Ostatní

13,67 %

Spálená 16
113 04 Praha 1 - Nové Mûsto
âeská republika

IâO

45 27 29 56

âinností spoleãnosti je pﬁedev‰ím poskytování univerzálních poji‰Èovacích sluÏeb, v rámci kter˘ch nabízí v‰echny hlavní formy poji‰tûní, tj. Ïivotní poji‰tûní, neÏivotní
poji‰tûní osob, poji‰tûní prÛmyslov˘ch a podnikatelsk˘ch rizik a zemûdûlské poji‰tûní. Nabízí téÏ poji‰tûní rizik z mezinárodního obchodu a provozuje zaji‰Èovací
ãinnost. Spoleãnost je nejvût‰ím pojistitelem v âeské republice.
âlenové pﬁedstavenstva
Pﬁedseda

Ing. Ivan Koãárník, CSc., Praha

Místopﬁedseda

Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA, Praha
Milan Madûryã, Zlín

âlenové

JUDr. Jan JeÏdík, Liberec
Ing. Libor Procházka, Praha
Ing. Petr Prokop, CSc., MBA, Praha
Ing. Michal Vûtrovsk˘, Praha

Ing. Libor Procházka ukonãil ãinnost v pﬁedstavenstvu k 31. lednu 1999 a tato zmûna dosud není zaregistrována v Obchodním rejstﬁíku.
âlenové dozorãí rady
Pﬁedseda

Doc. Ing. Jiﬁí Fárek, CSc., Praha

Místopﬁedseda

Ing. Ale‰ Minx, Praha
Petr Braun, Praha

âlenové

Randall Dillard, Lond˘n
Gabriel Eichler, Praha
Doc. Ing. Václav Kubi‰ta, CSc., Praha
Ing. Radomír La‰ák, MBA, Ústí nad Labem
Doc. JUDr. Vladimír Mikule, Praha
Ing. Jaromír Prok‰, MBA, Praha
Ing. Ladislav Skopal, Dob‰ice
Ing. Jiﬁí Tesaﬁ, CSc., Praha
JUDr. Vlastimil Uzel, Praha

Doc. Ing. Jiﬁí Fárek, CSc., ukonãil ãinnost v dozorãí radû k 5. únoru 1999 a tato zmûna dosud není zaregistrována v Obchodním rejstﬁíku.
Jménem spoleãnosti jedná vÛãi tﬁetím osobám, pﬁed soudy a pﬁed jin˘mi orgány pﬁedstavenstvo, a to vÏdy spoleãnû alespoÀ dva ãlenové pﬁedstavenstva, z nichÏ
jeden musí b˘t vÏdy pﬁedsedou nebo místopﬁedsedou pﬁedstavenstva. âiní-li písemné úkony za spoleãnost pﬁedstavenstvo, provádí se podepisování tak, Ïe
k vyznaãenému obchodnímu jménu spoleãnosti pﬁipojí svÛj podpis (vãetnû uvedení sv˘ch funkcí) spoleãnû vÏdy alespoÀ dva ãlenové pﬁedstavenstva, z nichÏ jeden
musí b˘t vÏdy pﬁedsedou nebo místopﬁedsedou pﬁedstavenstva.
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2. Úãetní metody
a) Úãetní pﬁedpisy pro poji‰Èovny
Úãetní pﬁedpisy t˘kající se poji‰Èoven jsou upraveny následujícími právními pﬁedpisy:
– zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví,
– zákonem ã. 185/1991 Sb., o poji‰Èovnictví, ve znûní doplÀkÛ
– opatﬁením FMF ãj. V/2-25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, registrovan˘m v ãástce 130/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích opatﬁení,
– opatﬁením FMF ãj. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, ve znûní pozdûj‰ích doplÀkÛ, kter˘m se stanoví uspoﬁádání a obsahové vymezení poloÏek úãetní
závûrky poji‰Èoven,
– vyhlá‰kou MF ã. 52/1994 Sb., kterou se stanoví tvorba, pouÏití a zpÛsob umístûní prostﬁedkÛ technick˘ch rezerv poji‰Èoven.
Vyhlá‰ka MF âR ã. 52/1994 je v souladu s Direktivou EU o úãetnictví poji‰Èoven a zavádí mezinárodní praxi úãtování o technick˘ch rezervách. Vyhlá‰ka vyÏaduje,
aby byly tvoﬁeny rezervy na:
– pojistné jin˘ch období,
– pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí (zlikvidovan˘ch, ale v bûÏném úãetním období neuhrazen˘ch; hlá‰en˘ch do konce bûÏného úãetního období, ale v tomto období
nezlikvidovan˘ch; vznikl˘ch v bûÏném úãetním období, ale v tomto období neohlá‰en˘ch),
– prémie a slevy,
– vyrovnávání mimoﬁádn˘ch rizik,
– pojistné Ïivotních poji‰tûní.
Vyhlá‰ka ã. 52/1994 Sb. rovnûÏ ukládá omezení t˘kající se umístûní prostﬁedkÛ technick˘ch rezerv. Nûkolik majetkov˘ch úãastí spoleãnosti ve finanãních institucích
pﬁekroãilo limity pﬁedepsané vyhlá‰kou.
b) Finanãní umístûní
Cenné papíry obchodované na Burze cenn˘ch papírÛ Praha nebo v RM-SYSTÉMu jsou úãtovány v cenû poﬁízení nebo v trÏní cenû ke konci úãetního období podle toho,
která je niÏ‰í. V pﬁípadû, kdy je finanãní investice obchodovaná na Burze cenn˘ch papírÛ Praha i v RM-SYSTÉMu, je pouÏita trÏní cena Burzy cenn˘ch papírÛ Praha.
Neobchodovatelné cenné papíry, termínované vklady u finanãních institucí a dlouhodobé dluhopisy a obligace se oceÀují jejich cenou poﬁízení sníÏenou o opravné
poloÏky.
c) Podrozvahové poloÏky
V pﬁípadû, Ïe spoleãnost pouÏívá úrokové swapy za úãelem zaji‰tûní, je o nich úãtováno v souladu s úãtováním zaji‰Èovan˘ch poloÏek.
O pohledávkách a závazcích z úrokÛ se úãtuje na základû ãasového rozli‰ení a pﬁíslu‰né ãástky jsou buì souãástí nákladÛ nebo v˘nosÛ z finanãního umístûní.
Obchodní instrumenty jsou vykazovány v poﬁizovací cenû nebo trÏní hodnotû, pokud je tato niÏ‰í. Rezervy se tvoﬁí na pﬁechodné sníÏení hodnoty tûchto instrumentÛ,
kromû nakoupen˘ch opcí, ke kter˘m se tvoﬁí opravné poloÏky.
U nakoupen˘ch (prodan˘ch) opcí se zaplacená (pﬁijatá) opãní prémie ãasovû rozli‰uje do nákladÛ (v˘nosÛ) po dobu trvání opãních smluv.
d) V˘nosy z finanãního umístûní
V˘nosy z finanãního umístûní, které jsou pﬁímo spojené s ãinností v oblasti Ïivotního poji‰tûní, jsou zaúãtovány na technick˘ úãet k Ïivotnímu poji‰tûní.
V˘nosy z poloÏek finanãního umístûní, které nesouvisí s umístûním rezerv Ïivotních poji‰tûní, jsou zahrnuty v netechnickém úãtu.
e) Pozemky a stavby
Pozemky a stavby jsou oceÀovány poﬁizovacími cenami. KaÏd˘ch pût let je provádûno nezávislé oceÀování pozemkÛ a staveb trÏními cenami. V pﬁípadû, Ïe v˘sledkem
nezávislého trÏního ocenûní nebo interního posouzení hodnoty pozemkÛ a staveb je niÏ‰í hodnota, neÏ je hodnota úãetní, vytváﬁí se opravná poloÏka.
Spoleãnost provádí rovnomûrné odpisování. Odpisové sazby podle skupin majetku jsou následující:
PoloÏka majetku
Pozemky
Stavby
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Odpisová sazba v % z poﬁizovací ceny
0
1,3 - 5

f) Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek
Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek je oceÀován poﬁizovacími cenami. Hmotn˘ investiãní majetek v poﬁizovací cenû do 40 000 Kã a nehmotn˘ investiãní majetek
v poﬁizovací cenû do 40 000 Kã je úãtován do nákladÛ v úãetním období, ve kterém byl uveden do pouÏívání.
Spoleãnost provádí rovnomûrné odpisování. Odpisové sazby podle skupin majetku jsou následující:
PoloÏka majetku

Odpisová sazba v % z poﬁizovací ceny

Software

33,3

Zaﬁízení

10 - 25

Ostatní hmotn˘ majetek

10 - 25

Umûlecké pﬁedmûty
g) Zásoby
Nakoupené zásoby se oceÀují poﬁizovacími cenami.
h) Pﬁepoãty cizích mûn
Transakce provádûné bûhem roku jsou pﬁepoãteny kurzem, kter˘ je platn˘ ke dni vzniku úãetního pﬁípadu. V˘nosy a náklady v cizí mûnû jsou pﬁepoãítávány podle
kurzu âNB. Kurzové zisky nejsou úãtovány, pokud nejsou realizovány. Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, pﬁiãemÏ na nerealizované kurzové
ztráty se vytváﬁí rezerva a její tvorba a ãerpání jsou zahrnuty na netechnickém úãtu.
ch) Opravné poloÏky
Opravné poloÏky jsou vytváﬁeny na rizika finanãního umístûní, pohledávky a ostatní aktiva. Opravné poloÏky odráÏejí doãasn˘ pokles hodnoty jednotliv˘ch aktiv
na základû posouzení rizik vedením spoleãnosti.
i) Pﬁedepsané pojistné
Pﬁedepsané hrubé pojistné zahrnuje v‰echny ãástky splatné podle pojistn˘ch smluv bûhem úãetního období, i kdyÏ se tyto ãástky vztahují zcela nebo zãásti
k následujícím úãetním obdobím.
j) Náklady na pojistná plnûní
Náklady na pojistná plnûní se úãtují v okamÏiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) v˘‰e plnûní. Náklady na pojistná plnûní se sniÏují o subrogace a jiné
obdobné nároky poji‰Èovny.
k) âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují v‰echny pﬁímé a nepﬁímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavﬁením pojistn˘ch smluv. âasovû rozli‰ené náklady
na pojistné smlouvy zahrnují náklady vzniklé pﬁi uzavírání pojistn˘ch smluv v prÛbûhu úãetního období, které patﬁí do následujících úãetních období.
âástka ãasovû rozli‰en˘ch poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy je vypoãtena z poﬁizovacích nákladÛ celkem a pﬁedstavuje stejn˘ podíl jako je podíl
nezaslouÏeného pojistného k celkovému hrubému pﬁedepsanému pojistnému k datu úãetní závûrky.
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy Ïivotního poji‰tûní byly promítnuty do v˘kazu ziskÛ a ztrát v dobû jejich vzniku.
l) Rezervy v poji‰Èovnictví
V souladu s vyhlá‰kou ã. 52/1994 Sb. jsou vytvoﬁeny následující rezervy:
Rezerva na pojistné jin˘ch období
Rezerva na pojistné jin˘ch období je tvoﬁena z ãásti pojistného, která se vztahuje k budoucím úãetním obdobím. Její v˘‰e je stanovena matematicko-statistick˘mi
metodami nebo jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch pojistn˘ch smluv.
Rezerva na pojistné jin˘ch období v Ïivotním poji‰tûní je zahrnuta v rezervû pojistného Ïivotních poji‰tûní.
Rezerva na pojistná plnûní
Rezerva na pojistná plnûní zahrnuje rezervy na:
i) pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí hlá‰en˘ch do konce bûÏného úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidovan˘ch,
ii) pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí, které v bûÏném úãetním období vznikly, ale nebyly v tomto období hlá‰eny.
V˘‰e rezervy na pojistná plnûní uvedená v bodû i) je vût‰inou stanovena s pﬁihlédnutím k souhrnu rezerv vypoãítan˘ch pro jednotlivé pojistné události.
V˘‰e rezervy uvedené v bodû ii) je stanovena s pomocí statistick˘ch projekcí.
Rezerva na pojistná plnûní poskytovaná formou rent je vytvoﬁena v souladu s platnou legislativou.
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Rezerva na pojistná plnûní obsahuje pﬁedpokládané v˘daje spojené s likvidací pojistn˘ch událostí.
Náhrady od zajistitelÛ jsou odhadovány na základû obezﬁetnosti a je o nû sníÏena hrubá v˘‰e rezerv.
Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy je tvoﬁena v souladu se v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami a je urãena k poskytování prémií a slev na pojistném.
Rezerva na vyrovnávání mimoﬁádn˘ch rizik
Rezerva na vyrovnávání mimoﬁádn˘ch rizik je tvoﬁena bûhem období pûti let u jednotliv˘ch druhÛ neÏivotních poji‰tûní z ãásti pojistného a je urãena na vyrovnávání
meziroãních v˘kyvÛ v nákladech na pojistná plnûní. V˘‰e rezervy je stanovena metodou kvalifikovaného odhadu, a to podle objemu a rizikovosti provozovan˘ch poji‰tûní
a zpÛsobu jejich zaji‰tûní s pﬁihlédnutím k metodice uvedené v návrhu novely vyhlá‰ky ã. 52/1994 Sb.
Rezerva je pouÏita v tûch úãetních obdobích, kdy dojde podle názoru vedení spoleãnosti k mimoﬁádn˘ch ‰kodám.
Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní je tvoﬁena jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch smluv Ïivotního poji‰tûní. Pﬁi v˘poãtu rezerv se vychází z ãistého
pojistného a je pouÏito stejn˘ch úmrtnostních tabulek a téÏe úrokové míry, jichÏ je pouÏito pﬁi v˘poãtu sazeb pojistného.
Tato rezerva pﬁedstavuje hodnoty závazkÛ spoleãnosti vypoãtené pojistnû technick˘mi metodami vãetnû jiÏ pﬁiznan˘ch a pﬁislíben˘ch podílÛ na zisku (podílÛ
na pﬁebytcích pojistného) a rezerv nákladÛ, spojen˘ch se správou poji‰tûní, a to po odpoãtu hodnoty budoucího pojistného.
V rámci rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní je vytvoﬁena i rezerva na pokrytí zvlá‰tních prémií. Tato rezerva odpovídá hodnotû zvlá‰tních prémií stanovené
prospektivní metodou za pﬁedpokladu stejn˘ch úrokov˘ch sazeb a úmrtnosti jako pro základní rezervu Ïivotního poji‰tûní.
m) Pﬁevody nákladÛ mezi technick˘mi úãty a netechnick˘m úãtem
Bûhem úãetního období jsou jednoznaãnû pﬁiﬁaditelné náklady úãtovány pﬁímo na technick˘ nebo netechnick˘ úãet. Není-li moÏné jednoznaãné pﬁiﬁazení –
napﬁ. u správní reÏie, jsou náklady prvotnû úãtovány na netechnick˘ úãet a následnû pﬁevádûny na technick˘ úãet neÏivotního poji‰tûní a technick˘ úãet Ïivotního
poji‰tûní.
âást správních nákladÛ v objemu odpovídajícímu podílu netechnické ãinnosti (ãinnost smûnáren, ãinnosti spojené se správou budov neslouÏících provozu, atd.)
zÛstává na netechnickém úãtu. Ostatní správní náklady jsou rozdûlovány mezi technické úãty a netechnick˘ úãet ve stejném pomûru jako je pomûr pﬁím˘ch mezd
na technick˘ch a netechnick˘ch ãinnostech.
Poﬁizovací náklady mzdové a provize jsou úãtovány dle svého charakteru pﬁímo na technick˘ úãet k Ïivotnímu a neÏivotnímu poji‰tûní. Ostatní poﬁizovací náklady jsou
prvotnû úãtovány na úãty netechnického úãtu a dle pomûru rozdûlení provizí a mzdov˘ch nákladÛ jsou následnû rozdûleny na Ïivotní a neÏivotní technick˘ úãet.
Tento postup není uplatÀován pro danû a poplatky, náklady související s finanãním umístûním v neÏivotním poji‰tûní a ostatní náklady nesouvisejícími s poji‰tûním
a zaji‰tûním, které jsou zahrnuty na netechnickém úãtu.
n) Ostatní rezervy
Rezerva na rizika finanãního umístûní
Rezerva je vytvoﬁena za úãelem pokrytí rizik obsaÏen˘ch v investiãním portfoliu.
Rezerva na kurzové ztráty
Rezerva je vytvoﬁena na nerealizované kurzové ztráty zji‰tûné ke konci úãetního období.
Rezerva na opravy
Rezerva na opravy je vytvoﬁena v souladu se zákonem ã. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji‰tûní základu danû z pﬁíjmÛ.
o) Zdanûní
DaÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob
DaÀová povinnost je stanovena ze základu danû s uplatnûním sazby pro daÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob. Základ se sniÏuje o daÀové ztráty z minul˘ch úãetních období.
OdloÏená daÀ
Spoleãnost tvoﬁí rezervu na rizika finanãního umístûní a opravné poloÏky na rizika finanãního umístûní k hodnotû nûkter˘ch aktiv. Opravné poloÏky vyjadﬁují doãasn˘
pokles hodnoty jednotliv˘ch aktiv na základû posouzení rizik vedením spoleãnosti. OdloÏená daÀová pohledávka pﬁedstavuje polovinu odloÏené daÀové pohledávky
vypoãtené dle revidovaného mezinárodního úãetního standardu IAS 12 „Úãtování o dani z pﬁíjmu“.
Tvorba v˘‰e uvedené rezervy a opravn˘ch poloÏek se podle pﬁíslu‰né legislativy nepovaÏuje za daÀovû uznateln˘ náklad. V dÛsledku aplikace této legislativy dochází
k ãasovému nesouladu mezi úãetním a daÀov˘m zohlednûním nákladÛ, protoÏe ztráty se promítají do v˘poãtu daÀové povinnosti spoleãnosti aÏ v roce, ve kterém
dojde k jejich realizaci.
Spoleãnost úãtuje odloÏenou daÀovou pohledávku, aby tím zohlednila hodnotu nûkter˘ch daÀov˘ch nákladÛ uznateln˘ch v budoucnosti. Do v˘poãtu nezahrnula ztráty,
u kter˘ch se neoãekává, Ïe budou realizovány bûhem následujících tﬁí let, a ztráty z majetkov˘ch úãastí v podnicích s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem.
âástka odloÏené daÀové pohledávky je posuzována tak, aby do‰lo k jejímu úplnému zúãtování do nákladÛ do konce úãetního období roku 1999. Tento postup byl
schválen Ministerstvem financí âR.
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3. NeÏivotní poji‰tûní
Pﬁehled o neÏivotním poji‰tûní podle jednotliv˘ch skupin poji‰tûní:
(tis. Kã)

1998

1997

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

2 229 082

2 110 201

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

2 169 112

2 063 849

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

1 175 303

1 106 436

662 276

476 978

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného *)

9 556 777

6 150 284

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

9 556 777

6 150 284

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

6 094 576

7 546 661

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ

796 268

617 440

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní

- 25 974

0

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

4 506 687

4 992 504

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

4 743 829

4 887 460

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

2 388 469

2 096 114

888 281

1 039 784

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

362 842

464 866

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

352 210

465 052

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

113 992

387 976

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ

196 322

79 720

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní

- 12 928

- 82 830

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

4 553 916

4 349 359

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

4 392 470

4 264 061

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

1 823 080

7 249 964

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ

1 143 823

1 045 378

269 621

1 975 743

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

1 814 360

1 853 905

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

1 846 574

1 820 351

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

923 890

1 000 899

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ

606 795

435 519

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní

- 83 923

0

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

3 157

49 895

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

9 657

51 233

48 027

- 163 807

Poji‰tûní úrazové

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
Poji‰tûní odpovûdnosti z provozu motorov˘ch vozidel

*) Pﬁedepsané pojistné pﬁedstavuje pﬁijaté pojistné zaplacené pojistníky.
Ostatní poji‰tûní motorov˘ch vozidel

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
Poji‰tûní námoﬁní letecké a dopravní

Poji‰tûní proti poÏáru a ostatním ‰kodám na majetku

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní
Poji‰tûní odpovûdnosti

Poji‰tûní úvûrÛ

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
ZÛstatková ãástka zaji‰tûní
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9 342

8 459

22 334

18 519

(tis. Kã)

1998

1997

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

974 413

1 000 418

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

976 015

1 001 926

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

920 784

1 356 024

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ

179 323

274 178

89 741

-53 278

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

619 300

525 594

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

640 194

374 842

- 2 667 337

- 397 193

27 549

14 583

Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného

24 620 534

21 497 026

Hrubá v˘‰e zaslouÏeného pojistného

24 686 838

21 079 058

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní

10 820 784

20 183 074

Plodiny a hospodáﬁská zvíﬁata

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní
Pﬁijaté zaji‰tûní

Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
Celkem

Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
ZÛstatková ãástka zaji‰tûní

4 509 979

3 992 039

258 871

1 858 154

Více neÏ 95 % pﬁedepsaného pojistného vypl˘vá ze smluv uzavﬁen˘ch spoleãností v âeské republice.
ZÛstatková ãástka zaji‰tûní neobsahuje podíl zajistitelÛ na zmûnû stavu rezerv na pojistná plnûní.

4. Îivotní poji‰tûní
Hrubá v˘‰e pﬁedepsaného pojistného v oblasti Ïivotního poji‰tûní obsahuje:
(tis. Kã)
Individuální poji‰tûní smluvní
Kolektivní poji‰tûní smluvní

1998

1997

7 747 174

7 203 148

141 269

61 623

7 888 443

7 264 771

Pojistné bûÏnû placené

6 651 320

6 301 236

Pojistné jednorázovû placené

1 237 123

963 535

7 888 443

7 264 771

7 888 443

7 264 771

Celkem

Celkem
Pojistné z titulu smluv s podílem na zisku (formou valorizace a zvlá‰tních prémií)
Zaji‰tûní v oblasti Ïivotního poji‰tûní je sv˘m objemem a charakterem nev˘znamné.

5. Provize v rámci poji‰tûní
âlenûní ãasovû nerozli‰en˘ch nákladÛ na provize v rámci pﬁímého poji‰tûní je následující:
(tis. Kã)

1998

1997

Za zprostﬁedkování poji‰tûní placené právnick˘m subjektÛm

256 134

343 820

Provize jednatelÛm

569 005

491 683

Provize makléﬁÛm

223 979

184 641

Odmûny dÛvûrníkÛm
Mzdové náklady pracovníkÛ obchodní sluÏby za získání poji‰tûní
Ostatní
Celkem
V roce 1998 bylo provedeno ãasové rozli‰ení provizí t˘kajících se neÏivotního poji‰tûní v celkové ãástce 304 086 tis. Kã.

47

10 709

9 602

481 156

429 675

41 712

30 237

1 582 695

1 489 658

6. Poskytnuté bonifikace
Spoleãnost vyplatila v prÛbûhu úãetního období na základû pojistn˘ch podmínek a pojistn˘ch smluv následující bonifikace a sníÏila pﬁedepsané pojistné o následující
slevy na pojistném (bonusy):
(tis. Kã)

1998

1997

8 168

10 576

461 591

447 971

48 312

53 666

Bonifikace placené z rezervy na pojistné prémie a slevy
Poji‰tûní organizací v úseku poji‰tûní prÛmyslu a podnikatelÛ
Slevy na pojistném (bonusy)
Poji‰tûní havárie motorov˘ch vozidel obãanÛ
Poji‰tûní plodin

7. Správní náklady
(tis. Kã)

1998

1997

1 904 997

1 623 888

Odpisy hmotného majetku

480 775

460 801

Spotﬁeba energie

101 030

68 193

1 779 822

1 394 919

4 266 624

3 547 801

Hrubé mzdy vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tûní

Ostatní správní náklady
Celkem

8. Osobní náklady
(tis. Kã)
Mzdy a ostatní odmûny zamûstnancÛm
Zdravotní a sociální poji‰tûní
Odmûny ãlenÛm statutárních orgánÛ
Celkem osobní náklady

1998

1997

1 876 631

1 656 829

652 987

573 918

5 879

5 206

2 535 497

2 235 953

PrÛmûrn˘ poãet pracovníkÛ podle kategorií je následující:
(poãet)

1998

1997

Zamûstnanci

8 299

8 529

19

20

âlenové statutárních orgánÛ

V prÛbûhu úãetních období 1998 a 1997 obdrÏeli souãasní a b˘valí ãlenové správních, ﬁídicích a dozorãích orgánÛ následující odmûny:
(tis. Kã)

1998

1997

Stanovené odmûny

31 894

26 598

Skuteãnû vyplacené odmûny

30 474

26 598
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9. DoplÀující informace k v˘kazu ziskÛ a ztrát
Pﬁevody nákladÛ mezi technick˘mi úãty
V roce 1998 byly z netechnického úãtu na technické úãty pﬁevedeny tyto ãástky:
(tis. Kã)
Technick˘ úãet Ïivotního poji‰tûní

956 725

Technick˘ úãet neÏivotního poji‰tûní

3 309 899

Celkem pﬁevedeno z netechnického úãtu

4 266 624

V˘sledek netechnického úãtu
Netechnick˘ úãet za rok 1998 vykazuje ztrátu 4 640 765 tis. Kã (1997: zisk 303 646 tis. Kã).

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed zdanûním
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed zohlednûním daÀov˘ch poloÏek vykazuje za rok 1998 zisk 1 177 162 tis. Kã (1997: zisk 493 746 tis. Kã).
Danû
DaÀ z poloÏek, které se úãtují a zdaÀují v rÛzn˘ch úãetních obdobích, je uvedena v rozvaze jako odloÏená daÀová pohledávka nebo závazek. Postup v˘poãtu odloÏené
danû uplatÀovan˘ spoleãností je uveden v bodû 2o).
V roce 1998 ãiní odloÏená daÀová pohledávka sníÏená o odloÏen˘ daÀov˘ závazek 977 445 tis. Kã. OdloÏená daÀová pohledávka je vypoãtena na základû souãasné
sazby danû z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob ve v˘‰i 35 %.

10. Souãasná hodnota finanãního umístûní, pokladních hodnot a ostatního finanãního majetku
a ostatních pohledávek
Hrubá
v˘‰e

Opravné
poloÏky

âistá
v˘‰e

Souãasná
hodnota

Pozemky a stavby

8 979 977

350 000

8 629 977

8 629 977

Majetkové úãasti s rozhodujícím vlivem

6 817 016

537 333

6 279 683

6 279 683

Majetkové úãasti s podstatn˘m vlivem

158 243

114 073

44 170

44 170

PÛjãky podnikÛm s rozhodujícím vlivem

199 000

20 000

179 000

179 000

Rok 1998 (tis. Kã)
Finanãní umístûní

PÛjãky podnikÛm s podstatn˘m vlivem

37 250

37 250

0

0

Ostatní majetkové úãasti

7 411 436

3 655 452

3 755 984

3 629 595

Ostatní dlouhodobé pohledávky

4 500 981

2 556 579

1 944 402

1 944 402

Cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem

3 416 189

274 070

3 142 119

3 142 119

23 655 885

85 236

23 570 649

25 001 001

Finanãní umístûní v investiãních spoleãnostech a fondech

2 712 690

283 767

2 428 923

2 474 974

Ostatní pÛjãky

2 029 666

518 079

1 511 587

1 511 587

27 527 498

2 616 768

24 910 730

24 910 730

281 576

275 148

6 428

6 428

47 906

0

47 906

47 906

87 775 313

11 323 755

76 451 558

77 801 572

2 343 770

Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem

Depozita u bank
Ostatní finanãní umístûní
Pohledávky ze sloÏen˘ch depozit
Celkem finanãní umístûní
Pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek
BûÏné úãty

4 403 117

2 059 347

2 343 770

Pokladna a jiné pokladní hodnoty

159 297

0

159 297

159 297

Vlastní akcie

102 076

0

102 076

102 076

Celkem pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek

4 664 490

2 059 347

2 605 143

2 605 143

Ostatní pohledávky

1 456 600

15 000

1 441 600

1 441 600
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Hrubá
v˘‰e

Opravné
poloÏky

âistá
v˘‰e

Souãasná
hodnota

Pozemky a stavby

8 465 738

350 000

8 115 738

8 767 844

Majetkové úãasti s rozhodujícím vlivem

5 829 393

412 749

5 416 644

5 416 644

Majetkové úãasti s podstatn˘m vlivem

238 127

218 973

19 154

19 154

PÛjãky podnikÛm s rozhodujícím vlivem

400 000

20 000

380 000

380 000

Rok 1997 (tis. Kã)
Finanãní umístûní

PÛjãky podnikÛm s podstatn˘m vlivem

37 250

36 000

1 250

1 250

Ostatní majetkové úãasti

5 000 357

1 150 043

3 850 314

3 938 756

Ostatní dlouhodobé pohledávky

4 527 762

2 515 195

2 012 567

2 012 567

Cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem

6 153 925

153 550

6 000 375

5 999 056

14 572 679

84 779

14 487 900

14 396 990

Finanãní umístûní v investiãních spoleãnostech a fondech

7 039 874

938 153

6 101 721

6 144 730

Ostatní pÛjãky

1 064 025

383 028

680 997

680 997

20 350 583

43 335

20 307 248

20 307 248

2 364 914

218 630

2 146 284

2 146 284

92 083

0

92 083

92 083

76 136 710

6 524 435

69 612 275

70 303 603

7 952 657

0

7 952 657

7 952 657

138 679

0

138 679

138 679

96 832

0

96 832

96 832

Celkem pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek

8 188 168

0

8 188 168

8 188 168

Ostatní pohledávky

1 477 870

11 379

1 466 491

1 466 491

Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem

Depozita u bank
Ostatní finanãní umístûní
Pohledávky ze sloÏen˘ch depozit
Celkem finanãní umístûní
Pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek
BûÏné úãty
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
Vlastní akcie

U poloÏky „Pozemky a stavby“ hrubá v˘‰e zahrnuje hodnoty upravené o oprávky.
Ve v˘‰e uveden˘ch tabulkách jsou souãasné hodnoty neobchodovateln˘ch cenn˘ch papírÛ vykazovány ve v˘‰i úãetní hodnoty. Pﬁedstavenstvo je názoru, Ïe celková
souãasná hodnota neobchodovateln˘ch cenn˘ch papírÛ je vy‰‰í neÏ hodnota úãetní.
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11. Majetkové úãasti na podnikání tﬁetích osob
a) Podniky s rozhodujícím vlivem

Rok 1998

Majetková
úãast
(tis. Kã)

Pragobanka, a.s. (3)

Majetková
úãast
(%)

Vlastní
jmûní
(tis. Kã)

Hospodáﬁsk˘
v˘sledek
(tis. Kã)
- 6 374 433

5 076 702

93,41

- 5 561 229

Hotel Esplanade, a.s. (2)

398 441

99,95

390 236

- 2 272

Krátk˘ film Praha, a.s. (2)

213 994

61,65

130 355

- 188 259

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. (2)

198 000

100,00

2 343 414

178 027

âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. (2)

191 250

100,00

177 707

6 576

âeská poisÈovÀa - Slovensko, a.s. (2)

185 655

100,00

186 753

914

KIS a.s. - kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji‰Èovny, a.s. (1)

119 120

99,14

306 181

- 15 657

ALPHA BROKER a.s. v likvidaci (2)

100 614

100,00

- 1 704 013

- 201 380

âP Leasing, a.s. (2)

100 000

100,00

58 771

- 34 636

âP DIRECT, a.s. (2)

80 000

100,00

92 317

2 317

PM - Leasing, a.s. (2)

41 000

100,00

- 69 984

- 78 574

Helios Praha s.r.o. (2)

30 000

96,77

- 7 627

1 196

âESKÁ ÎIVOTNÍ, a.s. (2)

25 000

100,00

15 307

- 9 693

PAVÚS, a.s. (2)

18 823

51,00

40 183

1 786

Pragosil a.s. (2)

12 903

70,50

- 48

- 10

Leti‰tû Praha - Toãná, s.r.o. (2)

7 120

66,67

6 267

- 856

ASMO, s.r.o. (3)

7 000

68,63

5 054

0

AZ Stavební a.s. (2)

7 000

57,00

12 730

- 91

Carolina, a.s. (2)

1 400

70,00

4 761

2 463

PPF Trading a.s. (2)

1 103

100,00

1 219

115

KIS a.s. (2)

1 000

100,00

1 516

- 5 249

Pronica, s.r.o. (3)

400

100,00

- 393 511

5

Walpen, s.r.o. (2)

350

100,00

97

0

ProtûÏ, s.r.o. (4)

141

67,00

Majetková
úãast
(%)

Vlastní
jmûní
(tis. Kã)

Hospodáﬁsk˘
v˘sledek
(tis. Kã)
- 1 671 818

Opravné poloÏky

- 537 333

Celkem

6 279 683

Rok 1997

Majetková
úãast
(tis. Kã)

Pragobanka, a.s. (1)

4 576 703

92,26

- 461 309

Hotel Esplanade, a.s. (1)

398 441

99,95

392 508

- 5 938

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. (1)

198 000

100,00

1 516 470

54 893

âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. (2)

191 250

100,00

171 366

13 003

âeská poisÈovÀa - Slovensko, a.s. (1)

149 501

100,00

168 828

24 408

ALPHA BROKER a.s. (1)

100 614

100,00

- 1 400 758

- 33 636

âP Leasing, a.s. (2)

100 000

100,00

93 407

- 6 593

âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s. (2)

78 000

50,00

150 709

- 5 291

PAVÚS, a.s. (2)

18 823

51,00

40 432

2 226

Leti‰tû Praha - Toãná, s.r.o. (2)

7 120

66,67

7 123

- 1 653

ASMO, s.r.o. (2)

7 000

68,63

5 055

0

Carolina, a.s. (2)

1 400

70,00

2 381

- 774

PM - Leasing, a.s. (1)

1 000

100,00

- 15 910

14 643

KIS, a.s. (2)

1 000

100,00

6 812

- 2 188

Pronica, s.r.o. (2)

400

100,00

- 393 516

191

ProtûÏ, s.r.o. (2)

141

67,00

- 21

- 153

Opravné poloÏky

- 412 749

Celkem

5 416 644

Pro stanovení poloÏek „Vlastní jmûní“ a „Hospodáﬁsk˘ v˘sledek“ jsou pouÏity následující informaãní zdroje:
(1) auditovaná úãetní závûrka
(2) neauditovaná úãetní závûrka
(3) úãetní závûrka ke dni vyhlá‰ení konkurzu nebo likvidace
(4) úãetní závûrka není k dispozici
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b) Podniky s podstatn˘m vlivem

Rok 1998

Majetková
úãast
(tis. Kã)

Majetková
úãast
(%)

Vlastní
jmûní
(tis. Kã)

Hospodáﬁsk˘
v˘sledek
(tis. Kã)

âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s. (1)

78 000

50,00

136 025

- 14 684

Prionord, a.s. (2)

62 600

48,30

80 149

3 583

Interleasing, a.s. (3)

16 200

30,00

- 11 837

3 466

Coris, a.s. (1)

660

29,86

12 253

1 378

CDF a.s. (4)

510

51,00

0

0

ECS Leasing, a.s. (2)

250

25,00

- 31 679

- 11 710

23

23,00

- 205

0

Majetková
úãast
(tis. Kã)

Majetková
úãast
(%)

Vlastní
jmûní
(tis. Kã)

Hospodáﬁsk˘
v˘sledek
(tis. Kã)

Krátk˘ film, a.s. (1)

93 994

42,85

20 768

- 46 043

Prionord, a.s. (1)

62 600

48,30

77 019

2 792

TENIS KOMERC, s.r.o. (2)

35 000

33,33

- 5 319

- 33 580

Interleasing, a.s. (1)

16 200

30,00

- 4 404

7 849

Pragosil, a.s. (2)

12 900

70,50

- 37 839

- 52 077

Pouzar, a.s. (2)

9 500

30,00

16 152

1 333

AZ Stavební, a.s. (1)

7 000

60,00

12 820

- 1 566

Coris, a.s. (1)

660

29,86

12 085

2 349

ECS Leasing, a.s. (2)

250

25,00

- 42 708

- 38 231

23

23,00

- 205

0

Congress Hotel, s.r.o. (2)
Opravné poloÏky
Celkem

Rok 1997

Congress Hotel, s.r.o. (2)
Opravné poloÏky
Celkem

- 114 073
44 170

- 218 973
19 154

Pro stanovení poloÏek „Vlastní jmûní“ a „Hospodáﬁsk˘ v˘sledek“ jsou pouÏity následující informaãní zdroje:
(1) auditovaná úãetní závûrka
(2) neauditovaná úãetní závûrka
(3) úãetní závûrka ke dni vyhlá‰ení konkurzu nebo likvidace
(4) úãetní závûrka není k dispozici
c) Majetkové úãasti v investiãních spoleãnostech a fondech
K 31. prosinci 1998 nevykazuje spoleãnost majetkové úãasti v investiãních spoleãnostech a fondech, jejichÏ podíl by pﬁesahoval 20 % základního jmûní.

Rok 1997

Majetková
úãast
(tis. Kã)

PIF, a.s. (1)

2 477 839

50,19

5 170 089

549 225

IF REAL, a.s. (1)

1 000 000

100,00

635 147

- 215 950

KIS Fenix, p.f. (1)

839 592

99,50

747 578

- 26 431

A - otevﬁen˘ PF (2)

826 863

40,00

2 127 993

- 614 355

PF Credis - ãesk˘ dluhop. (2)

150 000

100,00

150 444

1 591

KIS a.s. - kapitálová investiãní spoleãnost âeské poji‰Èovny, a.s. (1)

118 224

85,11

322 148

50 360

40 004

34,19

182 683

14 653

PF invest AGe 5 (2)
Ostatní

1 587 352

Opravné poloÏky

- 938 153

Celkem

6 101 721

Pro stanovení poloÏek „Vlastní jmûní“ a „Hospodáﬁsk˘ v˘sledek“ jsou pouÏity následující informaãní zdroje:
(1) auditovaná úãetní závûrka
(2) neauditovaná úãetní závûrka
(3) úãetní závûrka ke dni vyhlá‰ení konkurzu nebo likvidace
(4) úãetní závûrka není k dispozici
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Majetková
úãast
(%)

Vlastní
jmûní
(tis. Kã)

Hospodáﬁsk˘
v˘sledek
(tis. Kã)

12. Podrozvahové pohledávky a závazky
a) Záruky
Spoleãnost eviduje k 31. prosinci 1998 protizáruky na záruky, které zaji‰Èují úvûry poskytnuté âeskou poji‰Èovnou a.s. následujícím spoleãnostem:
(tis. Kã)

1998

1997

ASMO, s.r.o.

1 240

1 240

Ing. Lok‰a - Lokoateliér

10 636

10 636

PlzeÀsk˘ Prazdroj, a.s.

0

250 000

6 000

6 000

TENIS KOMERC, s.r.o.

Spoleãnost zastavila termínované vklady v ãástce 17 876 tis. Kã jako zaji‰tûní urãit˘ch v˘‰e uveden˘ch záruk (1997: 267 876 tis. Kã).
b) Podrozvahové úrokové a ostatní finanãní nástroje
Spoleãnost pouÏívá úrokové swapy jako souãást své strategie ﬁízení rizika zmûny úrokov˘ch sazeb a tedy i k úpravû pﬁiﬁazení úrokov˘ch profilÛ jednotliv˘ch investic
a technick˘ch závazkÛ.
Úrokové swapy
Nominální hodnoty a váÏené prÛmûrné úrokové sazby plynoucí z úrokov˘ch swapÛ jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Reverzní úrokové swapy

1998
(tis. Kã)

VáÏená prÛmûrná sazba
Získaná
Placená

Získaná pohyblivá/placená fixní
Zbytková splatnost:
- do 1 roku

2 200 000

11,79 %

14,78 %

- 1 rok aÏ 5 let

2 500 000

11,10 %

13,72 %

- více neÏ 5 let

0

–

–

4 700 000

11,42 %

14,21 %

Reverzní úrokové swapy

1997
(tis. Kã)

VáÏená prÛmûrná sazba
Získaná
Placená

Získaná pohyblivá/placená fixní
Zbytková splatnost:
- do 1 roku
- 1 rok aÏ 5 let
- více neÏ 5 let

Normální úrokové swapy

0

–

–

4 000 000

16,19 %

14,35 %

0

–

–

4 000 000

16,19 %

14,35 %

1998
(tis. Kã)

VáÏená prÛmûrná sazba
Získaná
Placená

Získaná fixní/placená pohyblivá
Zbytková splatnost:
- do 1 roku
- 1 rok aÏ 5 let
- více neÏ 5 let

Normální úrokové swapy

0

–

–

1 000 000

12,87 %

9,76 %

10 245 000

12,72 %

10,67 %

11 245 000

12,74 %

10,59 %

1997
(tis. Kã)

VáÏená prÛmûrná sazba
Získaná
Placená

Získaná fixní/placená pohyblivá
Zbytková splatnost:
- do 1 roku
- 1 rok aÏ 5 let
- více neÏ 5 let
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0

–

–

1 000 000

12,87 %

17,47 %

9 200 000

11,77 %

17,21 %

10 200 000

11,88 %

17,23 %

Ve v˘‰e uveden˘ch údajích je také zahrnut úrokov˘ swap s nominální hodnotou 1 000 mil. Kã, kter˘ je svázán s obligacemi emitovan˘mi Ministerstvem financí Ruské
federace s dobou splatnosti 14. kvûtna 2008. V pﬁípadû jejich nesplacení by mohl spoleãnosti potencionálnû vzniknout závazek ve v˘‰i 63 mil. USD. Tato ãástka by
mohla b˘t kompenzována souãasnou hodnotou zÛstatku cash flow jednotliv˘ch swapov˘ch dohod, u kter˘ch spoleãnost pﬁijímá pevnou úrokovou sazbu 17,4 % a platí
úrokovou sazbu PRIBOR, spolu s ãistou realizovanou hodnotou poloÏek v následujících bodech.
Vedení spoleãnosti rozhodlo vytvoﬁit rezervu na moÏné ztráty z transakcí s finanãními deriváty ve v˘‰i 800 000 tis. Kã.
Získaná sazba z následujících úrokov˘ch swapÛ je vázána na v˘nos z ko‰e akciov˘ch indexÛ. Zbytková splatnost v‰ech tûchto swapÛ je více neÏ pût let.
1998
(tis. Kã)

VáÏená prÛmûrná
sazba placená

Pohyblivá

865 790

7,65 %

Fixní

343 200

5,90 %

1 208 990

7,16 %

Spoleãnost nevykazovala k 31. prosinci 1997 Ïádné úrokové swapy vázané na v˘nos z ko‰e akciov˘ch indexÛ.
Opãní obchody
Nominální hodnoty opãních obchodÛ jsou uvedeny v následující tabulce:
Opce (tis. Kã)

1998

Nakoupené

1 000 000

Prodané

3 000 000

Spoleãnost nevykazovala k 31. prosinci 1997 Ïádné nakoupené a prodané opce.

13. Pohledávky
Pohledávky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní
Spoleãnost vytváﬁí opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám na základû vlastní anal˘zy platební schopnosti sv˘ch zákazníkÛ. V roce 1998 byly vytvoﬁeny opravné
poloÏky k pohledávkám za pojistníky ve v˘‰i 350 450 tis. Kã (1997: 322 762 tis. Kã).
Ostatní pohledávky
Spoleãnost vytváﬁí opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám na základû vlastní anal˘zy vymahatelnosti jednotliv˘ch aktiv.
RovnûÏ byly stanoveny opravné poloÏky k ostatním pohledávkám ve v˘‰i 2 244 663 tis. Kã (1997: 1 762 491 tis. Kã).
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14. Pohledávky a závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû
Pohledávky a závazky vÛãi podnikÛm s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem
Pohledávky v ãisté v˘‰i
Spoleãnost

1998
(tis. Kã)

ALPHA BROKER a.s. v likvidaci

501 465

470 636

Pragobanka, a.s.

826 000

1 643 220

Pronica, s.r.o.

1997
(tis. Kã)

0

0

PM - Leasing, a.s.

238 451

430 000

âP Leasing, a.s.

227 500

0

âeská poisÈovÀa - Slovensko, a.s.

74 277

0

Krátk˘ film, a.s.

18 600

18 600

Pragosil, a.s.

0

9 732

TENIS KOMERC, spol. s r.o.

0

1 250

2 994

3 178

âESKÁ ÎIVOTNÍ, a.s.

10 524

0

âP DIRECT, a.s.

10 004

0

ASMO, s.r.o.

âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s.
KIS, a.s.
Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.
Celkem

8 050

0

0

0

222

0

1 918 087

2 576 616

1998
(tis. Kã)

1997
(tis. Kã)

Závazky
Spoleãnost
âESKÁ ÎIVOTNÍ, a.s.

20 000

0

âP DIRECT, a.s.

3 332

0

Coris, a.s.

1 896

0

âeská poisÈovÀa - Slovensko, a.s.

330

0

KIS, a.s.

183

0

Pragobanka, a.s.
âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s.
Celkem

23

0

0

54 600

25 764

54 600

15. Hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek

(tis. Kã)

Pozemky
a stavby

Zaﬁízení
a ostatní

Poﬁízení
HIM

Zálohy
na HIM

Nehmotn˘
majetek

9 107 536

2 330 098

450 036

239 166

192 035

781 669

288 199

0

0

112 435
- 55

Poﬁizovací cena
Poﬁizovací cena k 1. 1. 1998
PﬁírÛstky
Úbytky

- 100 564

- 85 079

0

0

âisté pﬁevody do hmotného majetku

0

0

- 220 207

- 190 884

0

Poﬁizovací cena k 31. 12. 1998

9 788 641

2 533 218

229 829

48 282

304 415

Oprávky k 1. 1. 1998

641 797

1 454 889

0

0

166 473

Odpisy roku 1998

166 867

282 507

0

0

21 634

808 664

1 737 396

0

0

188 107

Oprávky

Oprávky k 31. 12. 1998
ZÛstatková cena
K 1. 1. 1998
K 31. 12. 1998

8 465 739

875 209

450 036

239 166

25 562

8 979 977

795 822

229 829

48 282

116 308

Jak je uvedeno v bodû 10, spoleãnost vykazuje ke konci roku 1998 opravnou poloÏku k úãetní hodnotû pozemkÛ a staveb ve v˘‰i 350 000 tis. Kã.
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16. Základní jmûní
Nominální hodnota kaÏdé akcie spoleãnosti je 1 000 Kã. Bûhem roku 1998 nedo‰lo ke zmûnû základního jmûní, nebyly emitovány Ïádné akcie.

ZÛstatek k 1. 1. 1998
PouÏití emisního áÏia
ZÛstatek k 31. 12. 1998

Poãet
akcií
(ks)

Základní
jmûní
(tis. Kã)

Emisní
áÏio
(tis. Kã)

Celkem
(tis. Kã)

3 412 391
0

3 412 391

0

3 412 391

0

0

3 412 391

0

3 412 391

0

3 412 391

K 28. srpnu 1998 vznikla spoleãnosti povinnost odkoupit 349 988 vlastních akcií. Podle znaleckého posudku zpracovaného k uvedenému datu ãinila jejich celková cena
1 250 369 tis. Kã. Na základû dohody s vlastníkem akcií bylo koneãné datum odkupu odloÏeno do ãervna 1999.
Spoleãnost provedla k rozvahovému dni odhad hodnoty pﬁedmûtn˘ch akcií, na základû kterého se domnívá, Ïe se jejich hodnota k 31. prosinci 1998 v˘znamnû neli‰í
od ceny odkupu. Proto nebyly ve vztahu k tomuto závazku vytvoﬁeny rezervy.

17. PouÏití zisku a úhrada ztráty
Spoleãnost dosáhla v roce 1998 zisku 834 147 tis. Kã. V následující tabulce je uveden návrh na pouÏití ãistého zisku roku 1998 a rozdûlení zisku roku 1997.
(tis. Kã)

1998

1997

834 147

467 769

- 792 440

- 444 381

- 41 707

- 23 388

0

0

Zisk bûÏného úãetního období
Nerozdûlen˘ zisk
Zákonn˘ rezervní fond
Zisk po rozdûlení

18. Ostatní fondy
Zákonn˘
rezervní fond

Fond
odmûn

Sociální
fond

Ostatní
fondy

Celkem

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. 1998

46 020

17 283

18 836

69 000

151 139

Pﬁídûl z ãistého zisku

23 388

0

0

0

23 388

Ostatní tvorba

0

0

3 338

0

3 338

PouÏití

0

0

0

0

0

69 408

17 283

22 174

69 000

177 865

(tis. Kã)

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 1998
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19. Technické rezer vy
a) Rezerva na pojistná plnûní
Zákonné poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla
Rezerva na pojistná plnûní zahrnuje rezervu tvoﬁenou v souvislosti se zákonn˘m poji‰tûním odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla, které
spoleãnost provozuje jako jedin˘, právním pﬁedpisem urãen˘, pojistitel v âeské republice. U tohoto druhu poji‰tûní stanovuje sazby pojistného Ministerstvo financí âR.
V úãetní závûrce k 31. prosinci 1998 spoleãnost vykazuje pohledávku vÛãi Ministerstvu financí âR ve v˘‰i 2 265 413 tis. Kã (1997: 4 675 853 tis. Kã) v poloÏce
ostatní aktiva.
Pohledávka pﬁedstavuje nedostateãnost pﬁijatého pojistného k pokrytí nákladÛ spoleãnosti spojen˘ch s tímto druhem poji‰tûní.
Vedení spoleãnosti se domnívá, Ïe tato pohledávka je plnohodnotná z níÏe uveden˘ch dÛvodÛ.
Stávající zpÛsob poskytování zákonného poji‰tûní má b˘t k 31. prosinci 1999 ukonãen a nahrazen systémem povinnû smluvního poji‰tûní. Návrh zákona o povinnû
smluvním poji‰tûní pﬁedpokládá pﬁevedení v‰ech práv a povinností vznikl˘ch ze zákonného poji‰tûní k 31. prosinci 1999 na Kanceláﬁ pojistitelÛ.
Na kanceláﬁ tak budou pﬁevedena práva - zejména prostﬁedky technick˘ch rezerv a povinnosti - zejména závazky plnit z pojistn˘ch událostí nastal˘ch
pﬁed 31. prosincem 1999.
Rezerva na pojistné události nastalé, ale dosud nenahlá‰ené
V roce 1998 rezervy na pojistné události vzniklé, ale dosud nenahlá‰ené zahrnují rezervu na riziko spojené se zaji‰tûním úvûrového poji‰tûní sjednaného
âeskou poisÈovÀou - Slovensko, a.s. ve v˘‰i 2 076 721 tis. Kã (1997: 5 055 175 tis. Kã).
b) Rezerva na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik
K 31. prosinci 1998 vykazuje spoleãnost rezervu na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik ve v˘‰i 800 000 tis. Kã (1997: 0 tis. Kã).

20. Rezer va pojistného Ïivotních poji‰tûní
(tis. Kã)

1998

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. 1998

55 273 776

Zmûna stavu rezervy

526 350

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 1998

55 800 126

Z celkové v˘‰e rezervy Ïivotních poji‰tûní tvoﬁí rezerva na pojistné jin˘ch období 779 576 tis. Kã.

21. Ostatní rezer vy
Rezerva
na opravy
(tis. Kã)
Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. 1998
Tvorba

Rezerva
na kurzové
ztráty

Ostatní
rezervy

Rezerva
na rizika
fin. umístûní

38 860

5 628

0

2 653 235

4 631

220 178

102 671

7 148 875

PouÏití

13 183

5 628

0

7 361 997

Koneãn˘ zÛstatek k 31. 12. 1998

30 308

220 178

102 671

2 440 113

K 31. prosinci 1998 ãiní kurzové rozdíly aktivní 220 178 tis. Kã a kurzové rozdíly pasivní 19 152 tis. Kã a pﬁedstavují nerealizované kurzové ztráty a zisky.
Jak je uvedeno v bodû 12b) rezerva na rizika finanãního umístûní zahrnuje rezervu na moÏné ztráty z transakcí s finanãními deriváty.
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Pﬁílohy v˘roãní zprávy

Organizaãní schéma centrály

Generální ﬁeditel
místopﬁedseda pﬁedstavenstva
Ing. L. Bartoníãek

Místopﬁedseda pﬁedstavenstva
M. Madûryã

Námûstek G¤
Ing. J. Kafka

Námûstek G¤
ãlen pﬁedstavenstva
Ing. M. Vûtrovsk˘

Úsek
strategick˘ch nákupÛ

Odbor
strategie a metodiky IT

Úsek
ﬁízení rizik a likvidity

Úsek
kontroly auditu a bezpeãnosti

Úsek
personální

Úsek
marketingové komunikace

Úsek
provozu

Úsek
správy portfolia

Úsek public relations
a vnitﬁní komunikace

Úsek
vzdûlávání

Úsek
organizaãní a studijní

Úsek
projektování automatizovan˘ch
informaãních systémÛ

Úsek
ﬁízení aktiv a pasiv

Úsek
strategického plánování

Úsek
správy majetku

Úsek infrastruktury
a provozu automatizovan˘ch
informaãních systémÛ

Úsek
ﬁízení strategick˘ch aktiv

Úsek
ﬁízení projektu restruktualizace

Úsek
kontroly a administrace

Odbor
právní

Námûstek G¤
Ing. R. Tesaﬁ

Kanceláﬁ
Lond˘n

Kanceláﬁ
Moskva
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Námûstek G¤
ãlen pﬁedstavenstva
Ing. P. Prokop

Námûstek G¤
JUDr. Ing. J. Hradec

Námûstek G¤
Ing. M. Odehnal

Námûstek G¤
P. Slánsk˘

Úsek
ekonomick˘

Kanceláﬁ
âeského jaderného poolu

Úsek
ﬁízení produktÛ

Úsek
obchodu

Úsek
úãetnictví

Kanceláﬁ
zelen˘ch karet

Úsek
Ïivotního poji‰tûní

Odbor
tréninkÛ POS

Úsek
zaji‰tûní

Úsek
poji‰tûní majetku

Úsek
obchodu velk˘ch rizik

Úsek
ekonomick˘ch anal˘z
a pojistné matematiky

Úsek
poji‰tûní odpovûdnosti a úrazu

Úsek
controllingu

Úsek
poji‰tûní motorov˘ch vozidel
a dopravy

Úsek
zemûdûlského poji‰tûní
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Adresáﬁ regionÛ a agentur
Region stﬁední âechy
Obchodní ﬁeditel

Ing. Milan HouÏvic

Tel.: 0206/615 333

Finanãní ﬁeditel

Ing. Jaroslav Jansa

Tel.: 0206/615 414

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

JUDr. Antonín Svojsík

Tel.: 0206/615 329

Personální ﬁeditel

Ing. Bohuslava Vohradská

Tel.: 0206/615 416

Adresa

Regionální ﬁeditelství
Bezruãova 605
276 77 Mûlník
Tel.: 0206/615 111

Agentury

Bene‰ov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mûlník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha v˘chod-západ, Pﬁíbram,
Rakovník

Region jiÏní âechy
Obchodní ﬁeditel

Franti‰ek Peroutka

Tel.: 038/77 38 351

Finanãní ﬁeditel

Ing. Milo‰ Shánûl

Tel.: 038/77 38 400

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

Ing. Pavel Vejskrab

Tel.: 038/77 38 350

Personální ﬁeditel

Václav Pe‰ek

Tel.: 038/77 38 455

Adresa

Regionální ﬁeditelství
PraÏská 1280
370 04 âeské Budûjovice
Tel.: 038/77 38 111

Agentury

âeské Budûjovice, âesk˘ Krumlov, JindﬁichÛv Hradec, Pelhﬁimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor

Region západní âechy
Obchodní ﬁeditel

JUDr. Jiﬁí Hoskovec

Tel.: 019/741 46 13

Finanãní ﬁeditel

Ing. Martin Zaoral

Tel.: 019/741 46 20

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

JUDr. Jana Werdanová

Tel.: 019/741 46 16

Personální ﬁeditel

Mgr. Ivana Langová

Tel.: 019/741 46 17

Adresa

Regionální ﬁeditelství
Slovanská alej 24A
317 57 PlzeÀ
Tel.: 019/741 14 111

Agentury
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DomaÏlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, PlzeÀ, Sokolov, Tachov

Region severní âechy
Obchodní ﬁeditel

Ing. Petr Fiala

Tel.: 048/53 85 111

Finanãní ﬁeditel

Ing. Jiﬁí Waldhauser

Tel.: 048/51 00 127

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

Miroslava Ulbrychová

Tel.: 048/53 85 238

Personální ﬁeditel

Ing. Miroslava Holienãinová

Tel.: 048/51 00 133

1. adresa

Regionální ﬁeditelství
Felberova 4/8
460 95 Liberec

2. adresa

Tﬁ. Dr. M. Horákové 1
460 01 Liberec 1
Tel.: 048/52 45 111

Agentury

âeská Lípa, Dûãín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litomûﬁice, Îatec, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Region v˘chodní âechy
Obchodní ﬁeditel

Ing. Ladislav Novák

Tel.: 040/62 10 133

Finanãní ﬁeditel

Ing. Marie Janatová

Tel.: 040/62 10 378

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

Ing. Ale‰ Zitka

Tel.: 040/62 10 453

Personální ﬁeditel

Ing. Pavel Ullrich

Tel.: 040/68 14 306

Adresa

Reginonální ﬁeditelství
Tﬁ. Míru 2647
532 12 Pardubice
Tel.: 040/68 14 111

Agentury

HavlíãkÛv Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jiãín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad KnûÏnou, Turnov, Svitavy, Vrchlabí, Vysoké M˘to

Region jiÏní Morava
Obchodní ﬁeditel

Ing. Zdenûk Pláteník

Tel.: 05/42 18 33 33

Finanãní ﬁeditel

Ing. Jiﬁina Men‰íková

Tel.: 05/42 18 33 71

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

Ing. âeslav Vesel˘

Tel.: 05/42 18 33 70

Personální ﬁeditel

Ing. Josef ·amánek

Tel.: 05/42 18 21 01

Adresa

Regionální ﬁeditelství
Ra‰ínova 7
601 66 Brno
Tel.: 05/42 18 11 11

Agentury

Blansko, Brno, Bﬁeclav, Zlín, Kyjov, Jihlava, KromûﬁíÏ, Prostûjov, Tﬁebíã, Uherské Hradi‰tû, Vy‰kov, Znojmo,
Îìár nad Sázavou

61

Region severní Morava
Obchodní ﬁeditel

Ing. Jaroslav Klouda

Tel.: 069/61 14 006

Finanãní ﬁeditel

Ing. Jarmila Filipová

Tel.: 069/61 12 852

Pojistnû-technick˘ ﬁeditell

Ing. Marek Orawski

Tel.: 069/61 21 162

Personální ﬁeditel

Ing. Marie Tolaszová

Tel.: 069/61 24 005

Adresa

Regionální ﬁeditelství
28. ﬁíjna 60
702 86 Ostrava
Tel.: 069/61 11 521

Agentury

Bruntál, Fr˘dek-Místek, Havíﬁov, Nov˘ Jiãín, Olomouc, Opava, Ostrava, Hranice, ·umperk, Vsetín

Region Praha
Obchodní ﬁeditel

Milan Vasilenko

Tel.: 02/67 22 24 22

Finanãní ﬁeditel

Ing. Irena ·patenková

Tel.: 02/67 22 24 88

Pojistnû-technick˘ ﬁeditel

Ing. Ale‰ Steiner

Tel.: 02/67 22 25 40

Personální ﬁeditel

Lenka Bláhová

Tel.: 02/67 31 17 14

Adresa

Regionální ﬁeditelství
Litevská 8
100 00 Praha 10
Tel.: 02/67 222 411, 67 222 460

Agentury

Agentura 1 (Kaprova 5), Agentura 2 (Hráského 2231), Agentura 3 (·tefánikova 39),
Agentura 4 (Sokolovská 125), Agentura 5 (Vinohradská 230)

ROZMÍSTùNÍ REGIONÁLNÍCH ¤EDITELSTVÍ A AGENTUR âESKÉ POJI·ËOVNY A.S. V âESKÉ REPUBLICE

R

REGION

A

AGENTURA
A

Ústí nad Labem

A

A

A

A

Most

Litomûﬁice

A
A

A

Karlovy Vary

Îatec

Rakovník

A

A

Nymburk

A

Cheb

A

A
A
Klatovy

Tábor

Písek

A

Olomouc

A

A
Pelhﬁimov

R+A
âeské Budûjovice
A
Prachatice

A
âesk˘ Krumlov

JindﬁichÛv Hradec

A
KromûﬁíÏ

Uherské Hradi‰tû

A

Znojmo

Bﬁeclav

A
Zlín

A

Tﬁebíã

A

Havíﬁov

A

Fr˘dek-Místek

A
Vsetín

Prostûjov

A

Strakonice

A
Hranice

A
R+A
Brno

Jihlava

A
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A

Svitavy

A

A

A

A

Nov˘ Jiãín

Îdár nad Sázavou

Pﬁíbram

Tachov

R+A
Ostrava
A

A

Kutná Hora

A

DomaÏlice

Chrudim

HavlíãkÛv Brod

A

A
Opava

A

A

Bene‰ov

Bruntál

Vysoké M˘to

Kolín

A
R+A
PlzeÀ

A

A
·umperk

R+A
Pardubice
A

A

Praha VZ

Beroun

A
Hradec Králové

A

R+A
Praha

A

A
Náchod

Jiãín

Mladá Boleslav

Kladno

A

A
Vrchlabí

A
Turnov

A
R+A
Mûlník

Chomutov

A

Jablonec nad Nisou

A

âeská Lípa

Teplice

Sokolov

R+A
Liberec
A

A
Dûãín

DoplÀkové údaje
Slovníãek poji‰Èovacích pojmÛ
Pojem

Vysvûtlivka

Benchmark

srovnávací základna

BûÏnû placené pojistné

pojistné placené v pravideln˘ch termínech

Cedent

zajistitel

Constant Proportion Portfolio Insurance

jde o strategii, v rámci níÏ se aktiva rozdûlují do dvou „úãtÛ“, první je Rezerve account (zaji‰Èovací úãet) zde se investuje do risk-free aktiv s cílem zajistit pﬁedem specifikovan˘ minimální v˘nos, druh˘ je Active
account (obchodní úãet) - jde o reziduum, v rámci nûhoÏ se investuje i do rizikov˘ch aktiv

Cross-selling

metoda prodeje, kdy spolupracující spoleãnosti prodávají vzájemnû své produkty

Durace

je definována jako váÏen˘ prÛmûr hodnot hotovostních tokÛ a pouÏívá se ke zji‰tûní, zda míra zmûny ceny
cenného papíru je dostateãná k dosaÏení zisku

Duraãní buket

znamená urãitou dobu, v rámci níÏ se seskupují aktiva ãi pasiva se stejnû dlouhou durací

Duraãní gap

rozdíl mezi délkou durace aktiv a pasiv

Finanãní umístûní prostﬁedkÛ technick˘ch rezerv

termín pouÏívan˘ v poji‰Èovnictví pro investice do finanãních instrumentÛ

Havarijní poji‰tûní

poji‰tûní motorov˘ch vozidel

Jednorázové poji‰tûní

jednorázovû placené (napﬁ. tﬁíletá smlouva) za celé pojistné období

Obãanská a neobãanská poji‰tûní

ãlenûní pojistn˘ch produktÛ neÏivotního poji‰tûní podle typu pojistníka, uÏívané v âP - fyzick˘ch osob
nepodnikatelÛ a ostatních, tj. fyzick˘ch osob podnikatelÛ a právnick˘ch osob

OdloÏená daÀová pohledávka

úãtování odloÏené pohledávky - zohlednûní hodnoty nûkter˘ch daÀov˘ch nákladÛ uznateln˘ch v budoucnosti

Okruh poji‰tûní

soubor poji‰tûní t˘kajících se stejného pﬁedmûtu nebo pﬁíãiny poji‰tûní

Prostﬁedky technick˘ch rezerv

doãasnû volné prostﬁedky z pﬁijatého pojistného; tyto prostﬁedky se investují

Pﬁedepsané pojistné

pﬁedpis pojistného, objem pojistného splatného v urãitém období, které na základû uzavﬁen˘ch smluv oãekáváme
od pojistníkÛ. Obsahuje i pﬁedepsané pojistné, které budeme postupovat zaji‰ÈovatelÛm a pﬁedepsané pojistné
od zaji‰ÈovatelÛ. U zákonn˘ch poji‰tûní pﬁedepsané poji‰tûní pﬁedstavuje pﬁijaté pojistné zaplacené pojistníky.

Rezerva na pojistná plnûní se dûlí na:

- rezervu na pojistná plnûní ze ‰kod nastal˘ch, ale neohlá‰en˘ch v bûÏném úãetním období (IBNR)
- rezervu na pojistná plnûní ze ‰kod nastal˘ch, ohlá‰en˘ch, ale nevyﬁízen˘ch (zcela nebo zãásti) v bûÏném
úãetním období (RBNS)

Rezerva na pojistné jin˘ch období

pﬁedstavuje ãást pﬁedepsaného pojistného v bûÏném úãetním období, která se vztahuje k budoucím úãetním
obdobím, nûkdy se pro ni pouÏívá v˘raz pﬁená‰ky pojistného

Rezerva na prémie a slevy

tvoﬁí se v souladu se v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami a je urãena k poskytování slev na pojistném

Rezerva na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik

tvoﬁí se na vyrovnání vût‰ích meziroãních v˘kyvÛ ve v˘platách pojistn˘ch plnûní, oznaãuje se VMR

Technická rezerva

odhad hodnoty závazkÛ poji‰Èovny vÛãi klientÛm

Technick˘ úrok

statistick˘ nebo matematick˘ v˘poãet úroku

Total Return Management

jedná se o typ pﬁístupu investiãního managementu, kter˘ je zaloÏen na maximalizaci v˘nosnosti investovan˘ch
prostﬁedkÛ s dÛrazem na likvidní a kreditní kvalitu portfolia

Valorizace

pﬁipsání podílu na v˘nosech z umístûní rezervy Ïivotního poji‰tûní

Value at risk

maximální oãekávaná ztráta v rámci definovaného intervalu spolehlivosti normálního rozdûlení a ãasového
horizontu

Zaji‰tûní aktivní

pﬁevzaté; âP jako zajistitel zaji‰Èuje rizika zajistníka

Zaji‰tûní pasivní

odevzdané; âP se zaji‰Èuje u ostatních zajistitelÛ

ZaslouÏené pojistné

pojistné pﬁíslu‰né danému období tj. pﬁedepsané pojistné v daném období po odeãtení pojistného pﬁená‰eného
do dal‰ích období a po pﬁiãtení pojistného pﬁeneseného z minul˘ch období do daného období (princip ãasového
rozli‰ení)

Informaãní servis
Konání ﬁádné valné hromady 14. ãervna 1999
Pololetní zpráva âeské poji‰Èovny a.s. k 30. ãervnu 1999 bude vydána v srpnu 1999
Pravidelné zveﬁejÀování hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ na Burze cenn˘ch papírÛ Praha a.s. po ãtvrtletích vÏdy k poslednímu dni následujícího mûsíce po uzavﬁení ãtvtletí,
tj. 30. dubna, 31. ãervence, 31. ﬁíjna, a celoroãní pﬁedbûÏné v˘sledky k 31. bﬁeznu následujícího roku.
Informace o hospodáﬁsk˘ch v˘sledcích lze získat na adrese: âeská poji‰Èovna a.s., odbor vnûj‰ího v˘kaznictví, Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4.
Tel.: 6131 9105, 6131 9159, fax: 6131 9251, e-mail: jkruncik@cpoj.cz; huslaro@treasury.cpoj.cz
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