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Charakteristika společnosti
Profil společnosti
Česká pojišťovna a.s. (dále též „Česká pojišťovna“ nebo „společnost“) je univerzální pojišťovnou nabízející širokou
paletu životních i neživotních pojištění. Dlouhodobě si udržuje nejsilnější pozici na českém trhu, v roce 2000 dosáhl její
tržní podíl podle výše předepsaného pojistného 38,9 %, v životním pojištění 41,2 % a v neživotním pojištění 37,7 %.
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Poslání a cíle
Česká pojištovna se orientuje na retailovou klientelu v občanských pojištěních a na střední a velké klienty v oblasti pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Jedním z hlavních strategických cílů společnosti pro rok 2001 je udržet
39% podíl na trhu a dosavadní tempo růstu zisku. Společnost bude o dobré výsledky usilovat v silné konkurenci zejména
v pojištění motorových vozidel a v životních pojištěních všeho druhu. V životních pojištěních se otvírají nové možnosti
v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů a tuto příležitost je společnost připravena maximálně využít. Společnost
se současně bude věnovat dalšímu rozvoji své finanční skupiny, s cílem nabízet kompletní soubor finančních služeb.

Finanční situace
Hospodářský výsledek České pojišťovny a.s. za rok 2000 činí 4,3 mld. Kč. Z toho 2,8 mld. Kč zisku vykázala společnost
v důsledku legislativní změny v účetních předpisech. Hospodářský výsledek bez tohoto mimořádného vlivu dosáhl
1,5 mld. Kč, což představuje významný nárůst oproti 1,1 mld. Kč za rok 1999.
Protože Česká pojišťovna od své přeměny na akciovou společnost používala zisk především k posílení svých kapitálových
fondů, její vlastní kapitál již překročil 10 mld. Kč. Česká pojišťovna kromě toho disponuje vynikající likviditou, která
umožňuje vyplácení pojistných částek podle potřeb likvidace.

Rating společnosti
Společnost Fitch IBCA (po fúzi právní nástupce společnosti Duff & Phelps Credit Rating Co., která provádí rating České pojišťovny již od roku 1999) ocenila v březnu 2001 finanční sílu společnosti známkou A- a přidělila jí dlouhodobý rating BBB.
V roce 2000 také poprvé hodnotila Českou pojišťovnu společnost Standard & Poor’s a přidělila jí rating BB+ s pozitivním
výhledem.
Obě získaná ratingová ohodnocení řadí Českou pojišťovnu a.s. mezi nejlépe oceňované finanční instituce v České republice.

Česká pojišťovna a.s. se orientuje
na retailovou klientelu v občanskýc h
pojištěníc h a na střední a velké klienty
v oblasti pojištění průmyslovýc h
a podnikatelskýc h rizik .
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Nejvýznamnější události roku 2000
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Rok 2000 byl pro Českou pojišťovnu přelomovým z hlediska nabytí účinnosti zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, od 1. 1. 2000, který – zrušením monopolu v této oblasti pojištění –
zásadní měrou ovlivnil pozici České pojišťovny na pojistném trhu.
V souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, přešla na
Českou kancelář pojistitelů (ČKP) aktiva a pasiva související s provozováním zákonného pojištění odpovědnosti za škodu
z provozu motorového vozidla ve výši přes deset miliard korun. Česká pojišťovna vytvořila rovněž příslušnou rezervu ve
výši téměř 1 mld. Kč k závazkům vyplývajícím z členství v ČKP.

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
Od 1. 4. 2000 nabyl účinnosti rovněž zákon o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb., který přinesl dlouho očekávané změny,
které přispívají k vytvoření jasných pravidel pro podnikání v pojišťovnictví. Zákon upravuje zejména činnosti v pojišťovnictví, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a státní dozor
nad provozováním těchto činností. Zákonem se zpřísňují požadavky na kapitálovou vybavenost pojišťoven v závislosti na
rozsahu povolené činnosti, kontroly vlastníků, osob ve statutárních a kontrolních orgánech pojišťovny nebo zajišťovny.
Stávajícím pojišťovnám byla zakotvena dvouletá lhůta od účinnosti zákona pro uvedení jejich činnosti do souladu s novým zákonem. V této lhůtě jsou pojišťovny povinny prokázat Ministerstvu financí České republiky (MF) splnění nově
stanovených podmínek pro jejich činnost, na jejichž základě pak MF vydá rozhodnutí s uvedením rozsahu povolené pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví. Plnění úkolů vyplývajících ze zákona je v trvalém centru zájmu představenstva
a vedení společnosti.

Novela zákona o daních z příjmů
Na konci roku 2000 byla schválena novela zákona o daních z příjmů, která s platností od roku 2001 zavádí daňové úlevy
v oblasti životního pojištění. Tato skutečnost bude mít pozitivní vliv na vývoj trhu životního pojištění v roce 2001 i v dalších letech.

Dopady novely obchodního zákoníku
V souladu s novelou obchodního zákoníku platnou od 1. 1. 2001 se změnila struktura řízení České pojišťovny a její
finanční skupiny. Česká pojišťovna uzavřela ovládací smlouvu s PPF a.s., která zprůhledňuje vztahy mezi Českou
pojišťovnou a zástupcem majoritních akcionářů. Další ovládací smlouva byla v zájmu zlepšení koordinace řízení společností, které Česká pojišťovna ovládá, uzavřena mezi společností ČP Finanční servis a.s. a společnostmi z finanční
skupiny České pojišťovny.
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Valné hromady
Dne 4. 4. 2000 se konala mimořádná valná hromada, která měla na programu zejména zhodnocení projektu restrukturalizace finanční skupiny České pojišťovny. Řádná valná hromada konaná dne 20. 6. 2000 schválila změnu stanov
společnosti a odsouhlasila změny ve statutárních orgánech České pojišťovny a.s. Další změny proběhly na základě
mimořádné valné hromady konané 28. 12. 2000, na níž akcionáři schválili další změnu stanov společnosti, podle níž
se počet členů představenstva snížil z devíti na pět.

Vlastnická struktura společnosti
Vlastnická struktura společnosti zaznamenala v roce 2000 podstatné změny poté, co společnosti CESPO B.V. a Cespo
Holdings B.V. odkoupily podíly v držení IPB. Společnosti CESPO, Cespo Holdings a PPF investiční holding následně
oznámily jednání ve shodě nad 52 % akcií České pojišťovny a zároveň pověřily společnost PPF a.s., aby pro ně Českou
pojišťovnu řídila. Potvrdila se tak role PPF jako akcionáře, který společnost ovládá. Podíl státu spravovaný Fondem
národního majetku zůstal na 30,25 % základního kapitálu České pojišťovny, stát zatím neučinil zásadní rozhodnutí
v otázce prodeje svého podílu v České pojišťovně.

Zvýšení majetkových podílů a nová akvizice
Česká pojišťovna v roce 2000 dále zvýšila svůj majetkový podíl v Expandia Bance, a.s. (nyní eBanka, a.s.) a společně se
svou dceřinou společností ČP Finanční služby drží 98,7 % akcií banky. Akvizice eBanky je významná z hlediska rozvoje
kombinovaných bankopojišťovacích služeb pro občany i podniky.
Česká pojišťovna oznámila koncem roku 2000 zájem kapitálově vstoupit do ruské pojišťovny Olma se sídlem v Moskvě
s cílem rozvinout na ruském trhu prodej životního pojištění. Tato operace nebyla v době uzávěrky této výroční zprávy
v důsledku administrativního prodlení na ruské straně uzavřena.

Inovace v produktech
Během roku 2000 Česká pojišťovna zavedla nebo inovovala řadu pojištění. Jde zejména o sdružené pojištění vozidla,
nové pojištění domácností a obytných budov, sdružené penzijní připojištění, životní pojištění bez zkoumání zdravotního
stavu a kombinované bankopojišťovací produkty ČP Spoření a ČP Kreditní karta.
V souladu s důrazem na posílení pozice České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel došlo v průběhu roku
2000 ke změně způsobu řízení agendy tohoto pojištění. Byla zřízena pozice náměstka výkonného ředitele pro pojištění
motorových vozidel, který do své kompetence převzal útvary havarijního pojištění a dále útvary povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
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Přehled vývoje hlavníc h ekonomic kýc h ukazatelů

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
Základní údaje z finančních výkazů
Celková aktiva
Základní jmění
Vlastní jmění
Finanční umístění (investice)
Čistý zisk
Výkonové ukazatele
Celkový objem předepsaného pojistného
– neživotní pojištění
– životní pojištění
Objem vyplacených plnění
– neživotní pojištění
– životní pojištění
Technické rezervy celkem
– neživotní pojištění
– životní pojištění
Počet vyřízených pojistných událostí
Počet uzavřených smluv * 3)
Ostatní údaje
Podíl na pojistném trhu v předepsaném pojistném *2)
– neživotní pojištění
– životní pojištění
Počet zaměstnanců
Počet poboček pojištění občanů *1)
Počet poboček pojištění průmyslu a podnikatelů *1)
Počet agentur *1)
Počet regionů *1)
Poměrové ukazatele
ROA
ROE
Zisk na akcii
Předepsané pojistné/počet zaměstnanců

Jednotky

1997

1998

1999

2000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

90 892
3 412
4 077
69 612
468

89 376
3 412
4 915
76 451
834

96 198
3 412
6 012
80 935
1 058

97 816
3 412
10 326
83 075
4 315

mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
tis. ks
tis. ks

28 762
21 497
7 265
24 149
16 595
7 554
79 712
24 438
55 274
1 820
10 274

32 509
24 621
7 888
23 054
14 891
8 163
77 430
21 630
55 800
1 764
10 871

33 076
24 551
8 525
23 920
15 634
8 287
80 542
23 649
56 893
1 721
10 837

26 911
17 533
9 378
16 635
9 248
7 387
75 163
16 278
58 885
1 251
11 013

%
%
%
počet
počet
počet
počet
počet

60,0
61,0
57,1
8 529
25
7
143
—

59,0
61,6
52,1
8 299
—
—
76
8

53,0
57,7
42,8
7 340
—
—
76
8

38,9
37,7
41,2
6 543
—
—
74
8

%
%
Kč
mil. Kč

0,5
11,5
137
3,4

0,9
17,0
244
3,9

1,1
17,6
310
4,5

4,4
41,8
1 265
4,1

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

* 1) V roce 1998 započala restrukturalizace organizačních složek, pobočky postupně zrušeny a nahrazeny regiony.
* 2) Rok 2000 podle předběžných údajů České asociace pojišťoven.
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7,9

9,4

10
7,3

Vývoj předepsaného
pojistného v životním
pojištění (v mld. Kč)

8,5

* 3) Údaj pouze za obyvatelstvo a bez úrazového pojištění.

6
4
2
0
1999

1998

1999

2000

17,5

24,6

25

1998

24,6

Vývoj předepsaného
pojistného
v neživotním pojištění
(v mld. Kč)

21,5

1997

20
15
10
5
0

6

1997

2000

1998

3,8

1997

3,9

3,7

4,0

3,7

Vývoj rezervy na
pojistné jiných období
(v mld. Kč)

1999

2000

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

20

17,8

25

17,1
1998

1999

15
9,9

Vývoj rezervy na
pojistná plnění
neživotního pojištění
(v mld. Kč)

20,6

0,0

10
5
0

56,9

58,9

60

55,8

Vývoj rezervy životních
pojištění (v mld. Kč)

2000

55,2

1997

1997

1998

1999

2000

50
40
30
20

0

5 000
4 000

1 000
0

1997

834

2 000

1998

1 058

3 000

468

Vývoj hospodářského
výsledku (v mil. Kč)

4 315

10

1999

2000

7

4

Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři,
Česká pojišťovna vykázala v roce 2000 podle auditovaných výsledků čistý zisk 4,3 miliardy korun, nejvyšší zisk v historii
společnosti. V tomto údaji je zahrnut jednak hospodářský výsledek z činnosti společnosti ve výši bezmála 1,6 miliardy
korun, jednak jednorázový výsledek ve výši přes 2,7 miliardy korun, kterého společnost dosáhla v důsledku legislativní
změny v účetních předpisech při účtování o odložené dani. K nárůstu zisku z běžné činnosti přispěly také dobré výsledky
finančního umístění prostředků technických rezerv a příznivý průběh některých pojištění, odrážet se začíná rovněž dlouhodobý tlak na úsporu provozních výdajů.
Vysoký loňský zisk znamená, že vlastní kapitál společnosti na konci roku překročil deset miliard korun. Tato skutečnost
je významná i z hlediska dalšího vývoje ratingových ocenění, která Česká pojišťovna obdržela na počátku letošního roku,
ale která ještě nezohledňovala výsledky hospodaření za celý rok 2000. Agentura Standard & Poor’s ohodnotila v lednu
2001 finanční sílu České pojišťovny známkou BB+ s pozitivním výhledem, ještě vyšší hodnocení finanční síly na úrovni
A- a dlouhodobý rating BBB se stabilním výhledem pak v polovině letošního března přiznala České pojišťovně agentura
Fitch IBCA. Česká pojišťovna se těmito hodnoceními staví na čelo domácích finančních institucí.
Uplynulý rok přinesl kromě posílení finanční síly společnosti také významné změny v její akcionářské struktuře. Poté, co
Investiční a Poštovní banka odprodala svůj podíl v České pojišťovně, oznámili následně tři akcionáři – PPF investiční holding a.s., CESPO B.V. a Cespo Holdings B.V. – jednání ve shodě nad 52 procenty akcií České pojišťovny a v souladu se
zákonem nabídli ostatním akcionářům, že jejich podíly vykoupí. Této nabídky využila téměř čtvrtina drobných akcionářů
a podíl tří zmíněných společností na základním kapitálu České pojišťovny dosáhl téměř 54 procent.
Česká pojišťovna nabyla v průběhu účetního období roku 2000 celkem 80 960 ks zaměstnaneckých akcií, o jmenovité
hodnotě po 1 000 Kč a o celkové jmenovité hodnotě 80 960 000 Kč, když součet kupních cen činil 80 996 600 Kč,
a dále ve stejném období prodala 80 143 ks zaměstnaneckých akcií, o jmenovité hodnotě po 1 000 Kč a o celkové
jmenovité hodnotě 80 143 000 Kč, když součet prodejních cen činil 80 143 000 Kč. Nejnižší dosažená kupní cena při
nákupech zaměstnaneckých akcií byla 800 Kč za 1 akcii a nejvyšší pak 1 300 Kč za 1 akcii. Při prodejích zaměstnaneckých akcií byla v roce 2000 uplatněna jednotná prodejní cena 1 000 Kč za 1 akcii.
K nabytí zaměstnaneckých akcií společností docházelo především z důvodů plnění povinností společnosti vyplývajících ze
stanov a z obchodního zákoníku, resp. z důvodů vyplývajících ze specifičnosti zaměstnaneckých akcií jako druhu akcií.
Stav zaměstnaneckých akcií v držení společnosti na počátku účetního období, tj. k 1. 1. 2000 byl 80 037 ks, v celkové
jmenovité hodnotě 80 037 000 Kč, což odpovídá podílu 2,35 % na základním kapitálu společnosti. Ke konci účetního
období, tj. k 31. 12. 2000 držela společnost těchto akcií 80 854 ks v celkové jmenovité hodnotě 80 854 000 Kč, což
představuje podíl 2,37 % na základním kapitálu společnosti.
Pokud jde o loňské výsledky České pojišťovny z její hlavní činnosti, celkové předepsané pojistné dosáhlo 26,9 miliardy
korun, a tržní podíl společnosti tak činil 38,9 procenta.
Dobrý vývoj Česká pojišťovna zaznamenala zejména v životním pojištění – předepsané pojistné stouplo na 9,4 miliardy
korun, tedy o deset procent, což je nejlepší výsledek za posledních pět let. V obchodu činil přírůstek dokonce 27 procent. Oblast životního pojištění považuje Česká pojišťovna za jednu z nejvýznamnějších priorit i pro rok 2001 a je
připravena maximálně využít obchodní příležitosti, která vznikla v souvislosti se zavedením daňových výhod pro klienty.
Výsledky prodeje životního pojištění v prvních měsících letošního roku nasvědčují tomu, že vysoké ambice v životním
pojištění se daří naplňovat.
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V neživotním pojištění dosáhlo předepsané pojistné 17,5 miliardy korun a proti předchozímu roku bylo o 7,1 miliardy
korun nižší, zejména v důsledku uvolnění trhu povinného ručení. Na něm se České pojišťovně podařilo získat podíl
40 procent, což i přesto, že se nepodařilo splnit původní cíl, je třeba vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí hodnotit
jako úspěch. Druhou hlavní oblastí, kde došlo ke snížení předepsaného pojistného, bylo havarijní pojištění. Tento vývoj
byl sice ovlivněn stagnací trhu nových i ojetých aut, přesto však vedení České pojišťovny není s touto situací spokojeno,
a přijalo proto již loni řadu obchodních i organizačních opatření na úrovni centrály, regionů i agentur tak, aby se letos
podařilo negativní vývoj zvrátit. Dokladem toho je i nový, úspěšný stavebnicový produkt sdružující havarijní pojištění
a povinné ručení. Dobrých výsledků dosáhla Česká pojišťovna také v některých dalších druzích pojištění. Na prvním místě lze přitom jmenovat pojištění domácností a pojištění obytných budov, která Česká pojišťovna loni výrazně inovovala
a která vzbudila vysoký zájem klientů.
Na pojistných plněních loni Česká pojišťovna vyplatila 16,6 miliardy korun, což je téměř o třetinu méně než v roce 1999.
Také tento vývoj souvisel především s přerozdělením trhu povinného ručení. Česká pojišťovna se loni dokázala dobře vyrovnat s několika živelními událostmi kalamitního rozsahu, především s březnovými záplavami a opakovaným krupobitím
na přelomu května a června a v letních měsících. Jen za škody z těchto kalamit vyplatila klientům téměř jednu miliardu
korun. Vzhledem ke kvalitnímu zajištění však tyto výplaty měly jen minimální dopad na hospodářský výsledek společnosti.
Jedním z hlavních předpokladů pro další rozvoj České pojišťovny je vybudování silné finanční skupiny, která bude poskytovat klientům komplexní finanční služby a v maximální možné míře bude moci využívat synergických efektů a efektů
křížového prodeje. Do finanční skupiny České pojišťovny byla loni začleněna eBanka, na konci loňského roku schválili
akcionáři také začlenění společnosti Home Credit s tím, že faktický nákup této společnosti bude ještě podléhat detailní
analýze. Skupina si chce i nadále udržet významný podíl na trhu pojištění a penzijního připojištění, zvýšit podíl na trhu
bankovních služeb, spotřebitelských úvěrů a leasingu a rozvíjet i zahraniční aktivity. Kromě přítomnosti na slovenském
trhu prostřednictvím dceřiné společnosti Česká poisťovňa – Slovensko je v pokročilém stádiu také příprava vstupu na
ruský trh, kde Česká pojišťovna zamýšlí získat moskevskou pojišťovnu Olma s cílem zavést prodej životního pojištění.
Česká pojišťovna vstoupila do třetího tisíciletí jako finančně silná a stabilní společnost, která si udržuje pozici vedoucí
domácí pojišťovny a přináší jistotu svým akcionářům i klientům. Také pro letošní rok je naším hlavním cílem dále zvyšovat hodnotu společnosti prostřednictvím růstu zisku a zlepšování rozsahu a kvality služeb poskytovaných klientům České
pojišťovny i celé její finanční skupiny.

Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A.
předseda představenstva

Česká pojišťovna a.s.
si dlouhodobě udržuje
nejsilnější pozici na českém trhu.
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Profil společnosti
Historie společnosti
Tradice České pojišťovny sahá do roku 1827, kdy byla založena První česká vzájemná pojišťovna – právní předchůdkyně
dnešní České pojišťovny a.s. Po znárodnění pojišťoven v roce 1945 a krátkém období trvání pěti pojišťoven – národních
podniků byla v roce 1948 založena jediná Československá pojišťovna, národní podnik, od roku 1953 přejmenovaná na
Státní pojišťovnu. V roce 1969 došlo na základě teritoriálního principu k rozdělení Státní pojišťovny na Českou státní
pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. V roce 1992 byla Česká pojišťovna na základě privatizačního projektu
transformována na akciovou společnost s tím, že 15 % akcií bylo rozděleno v první vlně kuponové privatizace, podíly
v souhrnné výši 54 % byly převedeny na vybrané banky (Komerční banka, Česká spořitelna, Interbanka, ČSOB, Investiční
banka), 5 % akcií bylo určeno pro zaměstnance a podíl 26 % si prostřednictvím Fondu národního majetku podržel stát.
V roce 1996 se akcionářská struktura České pojišťovny zásadně změnila poté, co podíly České spořitelny a Interbanky
získal PPF (První privatizační fond). Změna akcionářské struktury se projevila i výraznou obměnou statutárních orgánů
a vedení společnosti. V roce 1997 byl základní kapitál společnosti zvýšen o 50 % na 3,412 mld. Kč, emisní ážio bylo
použito k pokrytí ztráty z roku 1996. Podíl Fondu národního majetku se zvýšil na 30 %.
Poslední velké změny vlastnické struktury nastaly v roce 2000, kdy IPB prodala svůj podíl společnostem CESPO B.V.
a Cespo Holdings B.V., které jednají ve shodě s PPF investičním holdingem a.s. a společně s ním na konci roku 2000
držely téměř 54 procent akcií České pojišťovny a.s. Tito ve shodě jednající majoritní akcionáři zároveň pověřili PPF a.s.,
aby pro ně Českou pojišťovnu a.s. řídila. PPF a.s. tak potvrdila svou dlouhodobou pozici rozhodujícího akcionáře České
pojišťovny a.s.

Postavení společnosti na trhu
Pojistný trh České republiky pokračoval v roce 2000 v růstu, jehož tempo se však proti předchozímu roku snížilo.
Celkové předepsané pojistné stouplo na 69,3 miliardy korun, tedy o 10,8 procenta, zatímco v roce 1999 činil nárůst
14,0 procenta.
Rychleji přitom rostlo předepsané pojistné v životním pojištění, které se meziročně zvýšilo o 14,3 procenta
na 22,8 miliardy korun. Neopakoval se tak extrém roku 1999, kdy předepsané pojistné vyskočilo o 33,1 procenta.
V neživotním pojištění se předepsané pojistné zvýšilo o 9,2 procenta na 46,5 miliardy korun, po očištění o nárůst
předpisu za povinné ručení však nárůst činil pouhá 2,5 procenta. V roce 1999 rostl trh neživotního pojištění tempem
6,9 procenta.
V důsledku tohoto vývoje se dále zvýšil podíl životního pojištění na celkovém předpisu na 32,9 procenta, i přesto však
ve srovnání se zeměmi EU je hodnota tohoto ukazatele o více než 20 procentních bodů nižší. Ještě více v ČR zaostává
v poměru předepsaného pojistného životního pojištění k hrubému domácímu produktu, který i přes loňský nárůst na
1,2 procenta je v porovnání s průměrem EU stále zhruba šestkrát nižší. To na druhé straně dokládá obrovský potenciál
trhu životního pojištění do budoucna.
Česká pojišťovna a.s. je největší a kapitálově nejsilnější pojišťovací institucí na území České republiky. Po osmi letech
od uvolnění trhu je stále dominantním pojistitelem – její tržní podíl k 31. 12. 2000, měřený předepsaným hrubým pojistným, činil 38,9 %. Podíl na trhu životních pojištění byl 41,2 %, na trhu neživotních pojištění 37,7 %. Meziroční pokles
podílu na celkovém trhu o 14 procentních bodů byl spojen především s uvolněním trhu pojištění odpovědnosti za škodu
z provozu vozidla. Přesto se České pojišťovně při novém přerozdělení trhu podařilo v konkurenci 12 pojišťoven získat
téměř 39% podíl.

Druhy poskytovaných pojištění
Česká pojišťovna je univerzálním pojišťovacím ústavem, který přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností
nabízí všechny druhy pojištění, jež jsou na českém trhu k dispozici, a to na více než 700 prodejních místech v celé ČR.
Česká pojišťovna pokrývá životní i neživotní pojištění, poskytuje služby občanům i malým, středním a velkým firmám.
Mezi hlavní oblasti patří životní a důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh
v zahraničí, pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva, pojištění průmyslu a podnikatelů se škálou pojištění jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí, zemědělské pojištění a aktivní zajištění omezené na společnosti ve skupině
České pojišťovny a.s. Podrobněji ve Stanovách společnosti.
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Ratingové hodnocení
Česká pojišťovna a.s. se poprvé rozhodla podstoupit ratingový proces v roce 1998 a vybrala si k tomu ratingovou agenturu Duff & Phelps (DCR). Tato společnost přidělila České pojišťovně v červnu 1999 dva mezinárodní ratingy – tzv. CPA
rating (ohodnocení schopnosti dostát svým závazkům z pojištění) v zahraniční měně A-, v té době rovný ratingu České
republiky, a úvěrový rating emitenta BBB.
Poté, co proběhla akvizice společnosti DCR agenturou Fitch IBCA, Česká pojišťovna byla prověřena nově vzniklou společností Fitch. Ta počátkem roku 2001 oznámila rating finanční síly České pojišťovny A- (odpovídá svým záběrem ratingu
CPA) a dlouhodobý rating BBB.
V roce 2000 byla společnost prověřována také agenturou Standard & Poor’s, která jí v lednu 2001 přidělila dlouhodobý
rating finanční síly a úvěrový rating na úrovni BB+ s pozitivním výhledem. Agentura Standard & Poor’s ve svém hodnocení
upozornila na relativně nízkou kapitálovou bázi České pojišťovny. Díky vysokému zisku za rok 2000 se nicméně vlastní
kapitál České pojišťovny podstatně zvýšil, což dává dobrý předpoklad k posunu do oblasti ratingu A při dalších hodnoceních.
Ratingová ocenění České pojišťovny patří mezi nejvyšší známky přidělené finančním institucím v České republice.

Strategické změny ve společnosti
Řádná valná hromada dne 20. 6. 2000 schválila změny ve statutárních orgánech a změnu stanov společnosti posilující
pravomoci dozorčí rady. Podle nových stanov byla zrušena pozice generálního ředitele a pro každodenní řízení firmy byla
zavedena funkce výkonného ředitele, jímž se stal Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A. Novým předsedou představenstva se stal
Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A. Přímou odpovědnost za oblast finančního umístění převzal člen představenstva
Ing. Jan Blaško, M.B.A.
Mimořádná valná hromada dne 28. 12. 2000 schválila další novelu stanov společnosti, podle níž se počet členů představenstva snížil z devíti na pět.
V souvislosti s novelou obchodního zákoníku představenstvo České pojišťovny po rozsáhlých právních analýzách rozhodlo, že společně s majoritním akcionářem přistoupí k budování řídicích vztahů uvnitř tzv. faktického holdingu skupin
PPF/Česká pojišťovna. Společnost PPF a.s. z pověření akcionářů, kteří jednají ve shodě, řídí prostřednictvím ovládacích
smluv jak přímo Českou pojišťovnu, tak společnost ČP Finanční servis a.s., která nově řídí většinu dceřiných společností
České pojišťovny. Společnost ČP Finanční servis a.s., která je 100% vlastněna Českou pojišťovnou, uzavřela na konci
roku 2000 ovládací smlouvy se společnostmi ČP Leasing, a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s.,
ČP DIRECT pojišťovna, a.s., Penzijní fond České pojišťovny, a.s., eBanka, a.s., KIS a.s. kapitálová investiční společnost
České pojišťovny a Home Credit a.s.
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Finanční skupina České pojišťovny a.s.
Vznik a charakteristika skupiny
Na začátku 90. let se Česká pojišťovna začala přizpůsobovat moderním světovým trendům a postupně začala budovat
silnou finanční skupinu, která má za cíl klientům nabídnout ucelené finanční, tedy nejen pojišťovací služby. První
společností, která se stala součástí budoucí skupiny, byla v roce 1991 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České
pojišťovny, po ní následovala Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a další společnosti. V roce 2000 byla do finanční skupiny
České pojišťovny nově zařazena vedoucí domácí internetová banka – eBanka, a.s. Počátkem roku 2001 byla do finanční
skupiny začleněna také společnost Home Credit a.s. s tím, že o faktické koupi této společnosti bude rozhodnuto na
základě detailních analýz v roce 2001.
Cílem skupiny je komplexně a kvalitně obsloužit klienta a přitom využít výrazných synergických efektů v oblasti finanční,
personální, sdílení know-how, distribučních kanálů a podobně. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj křížového prodeje.
Strategickým záměrem je vybudovat finanční skupinu se silnou pozicí nejen na tuzemském trhu, ale i v dalších zemích
střední a východní Evropy.
Konsolidovaná bilanční suma celé finanční skupiny České pojišťovny přesahuje 100 mld. korun a počet smluv
uzavřených s jejími klienty je vyšší než 15 mil. kusů.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále též „ČPZ“) byla založena dvěma akcionáři – Českou pojišťovnou a.s. a Vereinte
Krankenversicherung, druhou největší soukromou zdravotní pojišťovnou v Německu. Od listopadu 1997 je jejím jediným
akcionářem Česká pojišťovna a.s. Své služby nabízí ČPZ prostřednictvím vlastní sítě obchodních partnerů a rozsáhlé sítě
České pojišťovny. Nabízí produkty doplňkového zdravotního pojištění nad rámec státního sociálního zabezpečení.
Ve svém segmentu komerčního zdravotního pojištění ovládá tržní podíl kolem 70 %.
Společnost předepsala v roce 2000 pojistné ve výši přes 167 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 11 %.

Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s. (dále též „ČPS“) nabízí na slovenském trhu komplexní pojistnou ochranu fyzickým
a právnickým osobám v oblasti životního a neživotního pojištění.
V roce 2000 ČPS vykázala meziroční nárůst předepsaného pojistného o 8 % na 766 mil. Sk.

ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s. je především servisní organizací, která informuje o všech nabízených produktech České
pojišťovny a jejích dceřiných společností. Přijímá hlášení pojistných událostí na motorových vozidlech a vyřizuje podání
klientů vztahující se k činnosti České pojišťovny. Provádí také marketingové průzkumy a zajišťuje prodej pojištění po
telefonu (např. cestovní pojištění či povinné ručení).

ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s.
ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s. se zaměřuje na prodej a servis v oblasti životního pojištění, své služby nabízí především vyšším
příjmovým skupinám prostřednictvím profesionálně vyškolených pojišťovacích poradců. Vytváří tak další distribuční
kanál pro prodej integrovaných finančních služeb České pojišťovny.
Společnost dosáhla produkce ve výši 154 mil. Kč oproti 80 mil. Kč v roce 1999. Zhruba dvě třetiny produkce
představovaly výkony pro Českou pojišťovnu, třetinu pak pro Penzijní fond České pojišťovny.
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KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny
KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny se řadí mezi nejstarší a zároveň největší tuzemské investiční
společnosti. Úspěšně se zapojila do obou vln kuponové privatizace. Rozhodujícím předmětem činnosti je kolektivní
investování v rámci podílových fondů. KIS a.s. kapitálová investišní společnost České pojišťovny spravuje tři podílové
fondy – jeden otevřený (Alpha Effect) a dva uzavřené (Thesaurus a AAA). Objem spravovaných aktiv k datu 31. 12. 2000
činil 1,2 mld. Kč.

Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s., v současné době patří mezi největší a finančně nejsilnější penzijní fondy působící
v České republice. Hodnota jeho aktiv na konci roku 2000 výrazně přesáhla 4 mld. korun.
Počet klientů na konci roku 2000 přesáhl 296 tisíc (tj. vzrostl o 30 %) a jejich příspěvky společně se státní podporou
činily v témže roce zhruba 1,7 mld. Kč. Společnost tím překročila původně předpokládané hodnoty. Příčinou byl zejména
velmi pozitivní průběh začátku roku 2000, kdy fond těžil z dočasného – pro klienty velmi výhodného – souběhu dvou
penzijních plánů a zavedení daňových úlev.

ČP Leasing, a.s.
ČP Leasing, a.s., je univerzální leasingovou firmou. Jeho základní nabídka zahrnuje jak leasing automobilů a jiné
dopravní techniky, tak i leasing technologických celků, zaměřuje se přitom zejména na oblast automobilové techniky.
V poslední době se společnosti daří rozvíjet působnost na poli operativního leasingu.

eBanka, a.s.
eBanka, a.s. (dříve Expandia Banka, a.s.) je na českém trhu jednou z nejmladších a zatím i nejmenší bankovní institucí.
Proces jejího začleňování do skupiny České pojišťovny započal na podzim roku 1999. eBanka, a.s., je na českém trhu
výjimečná svou vyhraněnou orientací na produkty přímého bankovnictví (Internet, telefon, GSM). Od konce roku 2000
uvádí ve spolupráci s Českou pojišťovnou na trh bankovní produkty zaměřené na klienty pojišťovny pod hlavičkou
ČP Finance.
V roce 2000 se společnosti podařilo zvýšit počet klientů téměř o 100 % na více než 40 000.

ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.
Název ČESCOB vznikl spojením jmen dvou zakladatelů – České pojišťovny a.s. a největší belgické úvěrové pojišťovny
EULER-COBAC Belgium S.A., která je součástí nadnárodního seskupení Euler Group. Toto sdružení finančních institucí je
největším světovým seskupením v oblasti úvěrového pojištění. ČESCOB je tak přímo nebo nepřímo zastoupen ve všech
hlavních centrech světového obchodu. ČESCOB je největší nestátní pojišťovnou specializující se na pojišťování úvěrových
rizik v České republice. Své produkty nabízí od konce roku 2000 i na Slovensku prostřednictvím společnosti Česká
poisťovňa – Slovensko.

Ostatní
Z rozhodnutí mimořádné valné hromady České pojišťovny konané dne 28. prosince 2000 probíhají od začátku roku
2001 práce na analýze synergických efektů případné spolupráce se společností Home Credit a.s., která se specializuje
na oblast splátkového prodeje spotřebního zboží a patří mezi nejvýznamnější subjekty na českém i slovenském trhu.
Pokud bude výsledek analýzy pozitivní, Česká pojišťovna zrealizuje právo nakoupit 100 % společnosti Home Credit a.s.
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Složení vrc holovýc h orgánů společnosti
Představenstvo společnosti (k datu konání valné hromady 28. června 2001)
předseda
Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště: Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00
Vzdělání: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe:
ČKD Elektrotechnika
PPF investiční společnost a.s.

místopředseda
Milan Maděryč
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1955
Bydliště: Zlín, Nad Vývozem 4 872, PSČ 760 05
Vzdělání: Střední odborné s maturitou
Postgraduální studium při VUT Brno
Praxe:
ZPS a.s.
IMPROMAT s.r.o.
PPF investiční společnost a.s.

místopředseda
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1963
Bydliště: Praha 5, Polívkova 540, PSČ 150 00
Vzdělání: Fakulta stavební ČVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe:
Lafarge Coppee, Nutricia Czech Republic
Česká pojišťovna a.s.

člen
Ing. Jan Blaško, M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště: Praha 4, Nad Lesním divadlem 18/1113,
PSČ 140 00
Vzdělání: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Master of Business Administration,
University of Chicago
Praxe:
ČKD, s.p., IPB, a.s., Stratego Invest, a.s.
PPF burzovní společnost a.s.

člen
JUDr. Jan Ježdík
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1955
Bydliště: Liberec VI, Sametová 718/12, PSČ 460 00
Vzdělání: Právnická fakulta UK
Praxe:
Česká státní pojišťovna
Česká pojišťovna a.s.

Změny ve složení představenstva v průběhu roku 2000
Ing. Michal Větrovský ukončil činnost v představenstvu ke dni 29. 5. 2000 a tato změna byla zapsána v Obchodním
rejstříku ke dni 10. 10. 2000. Do představenstva byl kooptován Ing. Jan Blaško, M.B.A., a tato změna byla zapsána
10. 10. 2000.
Na valné hromadě 20. 6. 2000 byli na návrh představenstva odvoláni z představenstva Ing. Ivan Kočárník, CSc.,
a JUDr. Jan Ježdík, zároveň byli do představenstva valnou hromadou schváleni Ing. Jan Blaško, M.B.A., Ing. Milan Houžvic
a Ing. Miroslav Matocha a tato změna byla zapsána v Obchodním rejstříku ke dni 10. 10. 2000. Ing. Radoslav Tesař byl
zvolen do představenstva 20. 6. 2000 a ukončil činnost v představenstvu k 20. 7. 2000, tato změna není zapsána
v Obchodním rejstříku.
Ing. Milan Houžvic, Ing. Miroslav Matocha a Ing. Jaroslav Kafka, CSc. ukončili činnost v představenstvu k 22. 12. 2000
a tato změna dosud není zapsána v Obchodním rejstříku.
Na valné hromadě 28. 12. 2000 bylo odvoláno představenstvo ve složení: Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A., Milan Maděryč,
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A., Ing. Jan Blaško, M.B.A. a nově zvoleno představenstvo ve složení: Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A.,
Milan Maděryč, Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A., Ing. Jan Blaško, M.B.A. a JUDr. Jan Ježdík. Tato změna dosud není zapsána
v Obchodním rejstříku.
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Vedení společnosti
výkonný ředitel
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A.
Ve funkci od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1963
Bydliště: Praha 5, Polívkova 540
Vzdělání: Fakulta stavební ČVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe:
Lafarge Coppee
Nutricia Czech Republic
Česká pojišťovna a.s.
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náměstek výkonného ředitele
Ing. Lubomír Bušek, M.B.A.
Ve funkci od 26. 6. 2000
Narozen v roce 1970
Bydliště: Praha 4, Jeremenkova 14
Vzdělání: ČVUT Praha
Master of Business Administration
Praxe:
Beton Lafarge s.r.o.

náměstek výkonného ředitele
Ing. Jaroslav Kafka, CSc.
Ve funkci od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1948
Bydliště: Praha 9, Manželů Dostálových 1210
Vzdělání: ČVUT, Vysoká škola ekonomická
Praxe:
Železniční stavitelství Praha
Kablo Hostivař
Inorga Praha
EMINET Praha, s.r.o.
IDOM (Deloitte & Touche)

náměstek výkonného ředitele
Ing. Radoslav Tesař
Ve funkci od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1958
Bydliště: Ústí nad Labem, Gočárova 15
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha
Praxe:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.,
Ústí nad Labem

náměstek výkonného ředitele
Ing. Miroslav Matocha
Ve funkci od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště: Brno-Bohunice, Neužilova 4
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická Praha
Praxe:
INCOTEX s.r.o., Brno
FMZV Praha
ARISA, s.r.o. Brno
MORAVSKOSLEZSKÁ KOOPERATIVA
družstevní pojišťovna, a.s., Brno
WINTERTHUR pojišťovna, a.s., Praha

náměstek výkonného ředitele
Ing. Milan Houžvic
Ve funkci od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště: Mělník, Studentská 2486
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská
Praxe:
Zemědělské zásobování a nákup, k.p.,
závod Karlovy Vary
Česká pojišťovna státní podnik

náměstek výkonného ředitele
Ing. Roman Stupka
Ve funkci od 1. 8. 2000
Narozen v roce 1961
Bydliště: Praha 4, Korandova 2
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická
Praxe:
PZO Polytechna
CONVATEC s.r.o.
BRISTOL – MYERS SQUIBB s.r.o.
RINGIER Praha a.s.
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Dozorčí rada společnosti (k datu konání valné hromady 28. června 2001)
předseda
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Funkční období předsedy od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1944
Bydliště: Vonoklasy, K Bukovce 161, okres Praha-západ
1. místopředseda
Ing. Aleš Minx
Funkční období místopředsedy od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1964
Finanční ředitel PPF investiční společnost a.s.
Bydliště: Praha 5, Pod Vlkem 121

2. místopředseda
JUDr. Vlastimil Uzel
Funkční období místopředsedy od 15. 11. 1999
Narozen v roce 1935
Poradce výkonného ředitele České pojišťovny a.s.
Bydliště: Praha 4, Mezivrší 1447/33

člen
Mgr. Gabriel Eichler
Funkční období od 27. 1. 1998
Narozen v roce 1950
Benson Oak
Bydliště: Praha 2, Rašínovo nábř. 78

člen
Ing. Petr Kellner
Funkční období od 4. 4. 2000
Narozen v roce 1964
Předseda představenstva PPF a.s.
Bydliště: Vrané nad Vltavou, Březová 509

člen
Doc. ing. Václav Kubišta, CSc.
Funkční období od 27. 1. 1998
Narozen v roce 1947
Proděkan Vysoké školy ekonomické
Bydliště: Praha 1, Elišky Krásnohorské 14

člen
Ing. Jaromír Prokš, CSc., M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1964
Víceprezident PPF a.s.
Bydliště: Praha 7, U Letenského sadu 10

členka
JUDr. Zdeňka Němcová
Funkční období od 15. 11. 1999
Narozena v roce 1960
1. místopředsedkyně výkonného výboru
Fondu národního majetku
Bydliště: Praha 8, Košťálková 1104

člen
Ing. Jan Škurek
Funkční období od 4. 4. 2000
Narozen v roce 1971
Vedoucí oddělení firemních financí FNM ČR
Bydliště: Praha 3, Křišťanova 1789/17

Změny ve složení dozorčí rady v průběhu roku 2000 a roku 2001
Na mimořádné valné hromadě konané dne 4. 4. 2000 byli na návrh FNM z dozorčí rady odvoláni Randall Dillard
a Ing. Jiří Tesař, CSc., a nově zvoleni Ing. Petr Kellner a Ing. Jan Škurek a tato změna byla zapsána v Obchodním rejstříku
ke dni 27. 6. 2000.
Na valné hromadě konané dne 20. 6. 2000 byli na místo Ing. Jaromíra Prokše, CSc., M.B.A., a Jana Robina Valdingera,
kteří abdikovali, do dozorčí rady valnou hromadou schváleni Ing. Ivan Kočárník, CSc., a JUDr. Jan Ježdík a tato změna
byla zapsána v Obchodním rejstříku ke dni 10. 10. 2000.
JUDr. Jan Ježdík rezignoval na činnost v dozorčí radě k 28. 12. 2000 a tato změna dosud není zapsána v Obchodním
rejstříku. Na valné hromadě konané dne 28. 12. 2000 byl do dozorčí rady zvolen Ing. Jaromír Prokš, CSc., M.B.A., a tato
změna dosud není zapsána v Obchodním rejstříku.
Na valné hromadě dne 28. 6. 2001 byl na návrh FNM do dozorčí rady zvolen Mgr. Zdeněk Kabilka, místo JUDr. Zdeňky
Němcové, která odstoupila z funkce člena dozorčí rady dne 8. 6. 2001.
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Zpráva představenstva o činnosti a finanční situaci
společnosti
Charakteristika makroekonomického vývoje v roce 2000
Makroekonomický vývoj v České republice byl v roce 2000 ve znamení ekonomického oživení doprovázeného jen
pozvolným vzestupem cen a slabým poklesem míry nezaměstnanosti.
Po dvou letech hospodářského poklesu vzrostl hrubý domácí produkt meziročně o 3,1 %. Cenová hladina vyjádřená
růstem indexu spotřebitelských cen se meziročně zvýšila o 4,0 %, průměrná míra inflace činila 3,9 %, což bylo
o 1,8 resp. 1,5 procentního bodu více než v roce 1999. Míra nezaměstnanosti dosáhla na konci roku 8,8 %, a proti
závěru předchozího roku tak byla o 0,6 procentního bodu nižší.
Ceny v pojišťovnictví podle údajů ČSÚ v roce 2000 meziročně klesly o 4 procentní body.

Obchodní výsledky
Celkové údaje za Českou pojišťovnu a.s.
Celkové předepsané pojistné České pojišťovny a.s. k 31. 12. 2000 dosáhlo 26,9 mld. Kč, což představuje meziroční
pokles o 18,6 %, tj. o 6,2 mld. Kč, a to především v důsledku zrušení monopolu České pojišťovny v zákonném pojištění
odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Tato skutečnost se zároveň odrazila ve vývoji celkových vyplacených plnění
a objemu technických rezerv.
Předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo 17,5 mld. Kč a oproti roku 1999 bylo především v důsledku liberalizace
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla o 7,0 mld. Kč, tj. o 28,6 % nižší.
Předepsané pojistné v životním pojištění naopak vzrostlo z 8,5 mld. Kč na 9,4 mld. Kč, tedy o 10 %.
Celková vyplacená plnění, bez tvorby rezerv, se meziročně snížila o 30,5 % na 16,6 mld. Kč. Pokles vyplacených plnění
zaznamenalo zejména neživotní pojištění (z 15,6 na 9,2 mld. Kč, tj. o 40,8 %), ale i životní pojištění (z 8,3 na 7,4 mld. Kč,
tj. o 10,9 %).
V průběhu roku 2000 se snížil objem technických rezerv na celkových 75,2 mld. Kč, z čehož objem neživotních rezerv
činí 16,3 mld. Kč (snížení činí v souladu s poklesem předepsaného pojistného neživotního pojištění 7,3 mld. Kč oproti
roku 1999). Objem rezerv životních pojištění naopak vzrostl o 2 mld. Kč na 58,9 mld. Kč.
V obchodě České pojišťovny se v roce 2000 poprvé promítl vliv nového systému pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Česká pojišťovna dokázala pojistit 2,2 milionu vozidel a ve vazbě na tento počet vytvořila nový obchod ve výši 5,4 mld. Kč.
Smluvní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se tak stalo významnou součástí obchodu s neživotními pojištěními.
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Neživotní pojištění
Charakteristika
Celkový vývoj obchodu s neživotními pojištěními bez smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v roce 2000
stagnoval mírně pod úrovní dosaženou v roce 1999. Výjimkou bylo havarijní pojištění, kde obchodní síť nestačila novým
obchodem nahradit razantní úbytek kmene havarijních pojištění sjednaných v předchozích letech.
I v roce 2000 se potvrdila tradičně silná pozice České pojišťovny ve skupině občanských neživotních pojištění. Přispěla
k tomu nabídka nových produktů pojištění staveb a domácností, která se setkala s příznivou odezvou klientů. Růst
obchodu o 8 % je v podmínkách rozsáhlého kmene pojištěných možno hodnotit jako velmi příznivý.

Podíl na trhu
Podíl České pojišťovny na trhu neživotních pojištění měřený předepsaným pojistným dosáhl na konci roku 2000 celkově
37,7 %. Nejvýznamnější událostí roku 2000 s největším dopadem na výši předepsaného pojistného v oblasti neživotního
pojištění bylo ukončení monopolu zákonného pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/1999 Sb. od 1. 1. 2000. Tento druh pojištění
v roce 1999 představoval 1/3 celkového předepsaného pojistného České pojišťovny. Po nabytí účinnosti nového zákona
začalo nový druh smluvního pojištění nabízet 12 pojišťoven, a přestože se České pojišťovně podařilo získat téměř 40 procent trhu, měl vstup konkurence za následek logický pokles předepsaného pojistného České pojišťovny.
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Předpis a obchod
Předepsané pojistné v neživotním pojištění z výše uvedeného důvodu celkově pokleslo oproti roku 1999 z 24,6 na
17,5 mld. Kč, tj. o 7,1 mld. Kč. Pokles předepsaného pojistného souvisí i s tím, že se nepodařilo naplnit předpokládané
záměry v havarijním pojištění, kde se předepsané pojistné snížilo o 1,2 mld. Kč na 2,9 mld. Kč. Mírný propad zaznamenalo pojištění odpovědnosti za škodu, naopak v cestovním pojištění se pozice České pojišťovny po několika letech
propadu mírně zlepšila, trvale dobrá pozice je i v úrazovém pojištění.
Česká pojišťovna si nadále udržuje dominantní postavení na trhu zemědělského pojištění a její podíl na předepsaném
pojistném přesahuje 83 %.

Nové produkty
K zajištění lepší pozice na pojistném trhu v neživotních pojištěních byla přijata řada opatření směřujících ke zkvalitnění
služeb, zejména zavedením nových produktů.
Významnou novinkou se stalo stavebnicově pojaté sdružené pojištění vozidla, které kombinuje havarijní pojištění
a povinné ručení v jedné smlouvě a zavádí do pojištění některé nové prvky, jako je například pojištění čelního skla.
Stavebnicovou konstrukci mají také nová pojištění domácností a obytných budov, která byla zavedena ve druhé polovině
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roku a patří k nejmodernějším produktům svého druhu na našem trhu. Zavedení těchto produktů podstatnou měrou přispělo ke zvýšení produkce oproti minulému roku, a to na zhruba 150 % u pojištění staveb a 120 % u pojištění domácnosti.
V oblasti průmyslových pojištění byl připraven nový produkt pojištění odpovědnosti za škodu při závažných haváriích, což
je jeden z produktů povinného pojištění. Pokračoval proces transformace produktů profesní odpovědnosti na evropské
standardy.

Vyplacená plnění
Vývoj předepsaného pojistného neživotního pojištění se promítl i do vyplacených plnění, která oproti roku 1999 poklesla
z 15,6 na 9,2 mld. Kč, tedy o 6,4 mld. Kč, a to i přesto, že rok 2000 přinesl několik kalamitních událostí. Například pojištění majetku bylo v průběhu roku postiženo kalamitami s celkovou výší škod 1,1 mld. Kč, což však díky kvalitnímu
zajišťovacímu programu nemělo podstatný vliv na hospodářský výsledek. Velkými škodními událostmi bylo postiženo
i pojištění odpovědnosti velkých průmyslových podniků.
Zemědělské pojištění pomohlo v roce 2000 likvidovat následky krupobití mimořádného rozsahu a intenzity, které postihlo
zejména plodiny. Kalamita tohoto rozsahu se objevila poprvé od záplav roku 1997. Náklady na pojistná plnění za pojištění plodin ve výši 582,2 mil. Kč budou kompenzovány plněním ze zajištění v předpokládané výši 243,7 mil. Kč. Výsledky
v pojištění nákaz jsou dlouhodobě velmi příznivé.

Výhled
V následujícím období si Česká pojišťovna a.s. klade za cíl zastavit zejména pokles tržního podílu v havarijním pojištění
a zvýšit podíl v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Některá opatření k tomu byla přijata jak v obchodu, tak pojistně-technické oblasti již v roce 2000, pro rok 2001 je pak připravována implementace dalších zásadních opatření
zejména na poli likvidace pojistných událostí.
Dalším cílem je zastavit stagnaci v pojištění průmyslu a podnikatelů tak, jako se to podařilo v občanském pojištění novými produkty pojištění domácnosti a staveb. Přispět by k tomu měl připravovaný nový způsob příjmu rizika v segmentu
velkých klientů i malých a středních podniků a posílení spolupráce s makléři. Pozitivně by se zároveň měla odrazit i změna situace na trhu velkých rizik, kdy lze očekávat odeznívání cenové války poté, co zejména zahraniční pojišťovny se
začaly více zaměřovat na dodržování pojistně technických zásad. Tento krok nastartoval rozvoj obchodních aktivit v oblasti soupojištění. Vzhledem k dlouhodobosti některých pojistných programů se nicméně celková změna situace na trhu
začne více projevovat až za jeden či dva roky. Česká pojišťovna se v roce 2001 hodlá více zaměřit na segment malých
a středních podniků, pro něž připravuje nové, moderní produkty. Zvýšená pozornost malým a středním podnikatelským
rizikům bude věnována rovněž v pojištění odpovědnosti, a to cestou inovovaných produktů a zlepšením servisu klientům.
V zemědělském pojištění je cílem obchodní politiky pro další období udržet výrazně dominantní postavení na trhu zemědělského pojištění.
V úrazovém pojištění bude využita možnost sjednávání tohoto pojištění se životním pojištěním, což v souvislosti
s daňovými úlevami povede ke zvýšení počtu sjednávaných pojištění.

Životní pojištění
Charakteristika
Prodej životních pojištění měl v obchodní strategii společnosti na rok 2000 klíčovou úlohu a tomu odpovídá i vysoký
meziroční nárůst obchodu o 27 %. Ke vzestupu obchodní produkce přispěl zvýšený zájem veřejnosti o jednorázově placené a předplácené produkty, podporovaný příznivým úročením spořicí složky životních pojistek. Široká paleta životních
a úrazových pojištění České pojišťovny byla navíc v závěru roku doplněna o nové atraktivní produkty v rámci programu
ČP Finance, na němž Česká pojišťovna spolupracuje se svou dceřinou společností eBanka.

Podíl na trhu
Česká pojišťovna v roce 2000 zvýšila předepsané pojistné životního pojištění o 10 procent, což byl nejlepší výsledek za
posledních pět let. Pokles tržního podílu zaznamenaný v předchozích letech se tak podařilo téměř zastavit a na konci
roku činil podíl České pojišťovny 41,2 %.

22

8,5

22,8

2000
41,2 %

1997

1998

13,4

7,9

15,0

1999
42,8 %

11,4

0

7,1

5

7,3

10

12,7

20
15

1998
52,1 %

19,9

25

5,4

Vývoj předepsaného
pojistného České
asociace pojišťoven
(ČAP) a České
pojišťovny a.s.
v životním pojištění
(v mld. Kč)

1997
57,1 %

9,4

Vývoj podílu České pojišťovny a.s. na trhu životního pojištění

1999

2000

ČAP bez České pojišťovny a.s.
Česká pojišťovna a.s.

Předpis a obchod
Česká pojišťovna a.s. dosáhla v roce 2000 předepsaného hrubého pojistného 9,4 mld. Kč, což je o 10,0 % více než
v roce 1999. Největší podíl na celkovém objemu předepsaného pojistného měla skupina kapitálových pojištění (52,5 %).
Objem obchodu (tj. nové produkce) životního pojištění za rok 2000 byl vyšší o 27,3 % oproti roku 1999, přestože počet
nově sjednaných smluv se meziročně snížil o 10 %. Je to dáno tím, že ve struktuře obchodu podle způsobů placení
v roce 2000 nadále pokračoval posun směrem k jednorázově placenému obchodu a předplácení, a současně i tím, že
průměrné pojistné na jednu smlouvu životního pojištění v běžně placeném obchodě vzrostlo v roce 2000 o 9,5 % na
5 122 Kč.
Z hlediska počtu smluv je podíl běžně placeného obchodu stále vysoký – v roce 2000 činil 74 %. Na objemu obchodu se
nicméně běžně placené pojistné podílelo pouze 28 %.

Nové produkty
V roce 2000 přišla Česká pojišťovna a.s. s nabídkou několika nových životních produktů, které jsou obvykle koncipovány
jako balíček služeb kombinující výhody nabídky členů ČP Group.
V lednu 2000 byla zavedena možnost sjednat spolu s běžně placeným kapitálovým životním pojištěním České pojišťovny
i produkty soukromého zdravotního pojištění České pojišťovny ZDRAVÍ.
Od dubna 2000 byla zavedena společná nabídka České pojišťovny, ČP ZDRAVÍ a Penzijního fondu České pojišťovny
s obchodním názvem Sdružené penzijní připojištění. Produkt se skládá z povinné složky (penzijní připojištění se státním
příspěvkem) a volitelných složek (životní pojištění, úrazové pojištění a soukromé zdravotní pojištění).
V souvislosti s kapitálovým vstupem České pojišťovny a.s. do eBanky, a.s., byly od listopadu 2000 zavedeny dva jednoduché bankovní produkty – ČP Spoření a ČP Kreditní karta, které navazují na (a případně i doplňují) nabídku kapitálových
životních pojištění. ČP Kreditní karta je mezinárodní platební karta a účet s povoleným záporným zůstatkem, který je kryt
vinkulací pohledávek z kapitálové životní pojistné smlouvy uzavřené u České pojišťovny.
S účinností od 1. 12. 2000 bylo zavedeno nové kapitálové životní pojištění bez zkoumání zdravotního stavu.
V roce 2000 se dále rozvíjela spolupráce s dceřinými společnostmi, zejména pak servis obchodní sítě České pojišťovny
pro Penzijní fond ČP. Výsledkem je 80 tisíc kusů sjednaných penzijních připojištění s objemem 453 mil. Kč produkčního
pojistného, což představuje další růst proti úspěšnému roku 1999.

Vyplacená plnění
V roce 2000 došlo k poklesu objemu vyplacených plnění o 10,8 % oproti roku 1999 na 7,4 mld. Kč. Příčinou je zejména
klesající kmen životních pojištění a v té souvislosti i výrazný pokles největších položek vyplacených plnění, tj. dožití (pokles o 13,6 %) a odbytného (o 8,1 % oproti stejnému období loňského roku).
Celkově v životním pojištění za rok 2000 bylo vyřízeno 449,5 tis. ks pojistných událostí (-12,6 % oproti loňskému roku).
Největší vliv na celkový pokles má snížení počtu dožití a odbytného.
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Výhled
Novela zákona o daních z příjmů zavedla s účinností od 1. 1. 2001 možnost, aby si fyzické i právnické osoby odečítaly
část pojistného zaplaceného za soukromá životní pojištění od základu daně z příjmu. Tím byl dán významný impuls pro
další rozvoj trhu životního pojištění, na který se Česká pojišťovna a.s. připravovala již v roce 2000 s cílem podchytit včas
zvýšený zájem klientů, a to jak v oblasti nového obchodu, tak v oblasti přepracování dříve uzavřených smluv na daňově
zvýhodněné produkty.
S předstihem byla realizována rozsáhlá direct mailová kampaň s cílem poskytnout stávajícím klientům potřebné informace o daňových zvýhodněních, na podporu prodeje byly na trh koncem roku 2000 a na počátku roku 2001 uvedeny nové
produkty jako například životní pojištění bez zkoumání zdravotního stavu, zjednodušené důchodové pojištění určené pro
prodej prostřednictvím externích obchodních sítí a kombinované produkty zaváděné ve spolupráci s dceřinými společnostmi (životní pojištění s půjčkou, životní pojištění s penzí), připravena byla také ucelená nabídka pro podniky.
První výsledky roku 2001 nasvědčují tomu, že se ambiciózní plán prodeje daří plnit nebo překračovat. Podle odhadů
České pojišťovny by se celkový prodej životních pojištění v roce 2001 v České republice mohl zvýšit z 600 – 700 tisíc
kusů v předchozích letech na více než jeden milion kusů.

Zajištění
Cílem zajištění České pojišťovny a.s. v roce 2000 byla nákladově efektivní diverzifikace pojištěných rizik přesahujících
stanovené vlastní vruby pojišťovny pro jednotlivé druhy pojištění. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle byla optimální
kombinace různých forem tradičního zajištění, jehož výsledkem byl kvalitní a efektivní zajistný program.
Obchodními partnery České pojišťovny a.s. jsou nejvýznamnější a největší světové zajišťovny a zajišťovací makléři. Při
umísťování rizik vyplývajících z primární činnosti pojišťovny do zajištění se úsek zajištění řídí požadavky managementu
na solventnost a finanční sílu obchodních partnerů.
V průběhu roku 2000 došlo k podstatným změnám na mezinárodním zajišťovacím trhu. Ve srovnání se situací v závěru
předchozího roku, byl konec roku 2000 vnímán jako návrat zajistitelů ke striktním cenovým a upisovacím kritériím na
bázi technických sazeb. Téměř ve všech druzích pojištění došlo k navýšení ceny za nákup srovnatelné zajistné kapacity
i přes v některých případech poměrně příznivý škodní průběh. Česká pojišťovna byla před těmito výkyvy trhu uchráněna
díky výhodným tříletým smlouvám uzavřeným v předchozím období.
V oblasti odevzdaného zajištění České pojišťovny bylo kromě zajištění jednotlivých velkých pojistných událostí významné
a důležité zejména kvalitní zajištění extrémně nepříznivého roku v krupobitním pojištění v oblasti zemědělského pojištění.
Další významnou událostí z hlediska zajištění byly povodně a záplavy z března 2000, kdy se díky kvalitnímu zajistnému
programu podařilo významně snížit dopad této kalamity do hospodářského výsledku firmy.
V převzatém zajištění se Česká pojišťovna soustřeďuje na poskytnutí upisovací kapacity svým dceřiným společnostem,
jejichž rizika v různé míře retroceduje v rámci svého vlastního zajistného programu.
Požadavky na bezpečnost zajišťoven jsou definovány minimální kvalitou jejich ratingu A-.

Finanční investice
Česká pojišťovna a.s. v roce 2000 dosáhla výnosu z finančního umístění ve výši 4,6 mld. Kč. Ke snížení výnosu oproti
loňskému roku (o 1,3 mld. Kč) došlo zejména vlivem poklesu cen na akciových trzích. Negativně se zde projevilo zejména
znehodnocení akcií IPB. Odliv významné části disponibilních prostředků povinného ručení a významné snížení krátkodobých úrokových sazeb oproti roku 1999 se podílelo na snížení výnosu likvidního portfolia. Výše uvedené nepříznivé vlivy
se však podařilo eliminovat díky vhodně diverzifikovanému portfoliu dlouhodobých dluhových instrumentů a realizací jejich kapitálových zisků. Riziko budoucího poklesu hodnoty finančního umístění nezaznamenalo oproti minulému roku
výrazné zvýšení. Česká pojišťovna se také při investování řídila strukturálními limity portfolia aktiv stanovenými požadavky vyhlášky o umístění prostředků technických rezerv.
Rozdělení finančního umístění všech zdrojů České pojišťovny a.s. podává graf „Struktura aktiv v čisté výši dle zdroje
financování“, kde se čistou výší aktiv rozumí účetní cena po odečtení opravných položek a kumulovaných oprávek.
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K 31. 12. 2000 byla největší část prostředků technických rezerv životních pojištění investována do instrumentů nesoucích pevný výnos (76 %, 46,1 mld. Kč), tj. především do obligací, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Tato
část portfolia je tvořena především státními cennými papíry a cennými papíry prvotřídních emitentů, resp. vklady u kapitálově silných domácích nebo zahraničních bank. V souladu se základním strategickým cílem investovat tak, aby bylo
zajištěno úplné pokrytí pojistných závazků v jakémkoliv okamžiku v budoucnosti nezávisle na vývoji úrokových sazeb,
je mj. snahou České pojišťovny stabilizovat dosaženou strukturu aktiv a zajišťovat portfolio aktiv proti poklesu výnosu.
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Další objemově významnou skupinu prostředků životního pojištění tvoří ostatní majetek (12 %, 7,5 mld. Kč). Veškerý
ostatní majetek byl v aktuálním roce tvořen nemovitým majetkem.
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Podíl majetkových cenných papírů (akcií a podílových listů) na celkovém objemu aktiv se v průběhu roku 2000 snížil ze
13 % na 12 % (z toho 6 % tvoří podílové listy otevřených podílových fondů a zbylých 6 % tvoří akcie). Akcie a podílové listy patří k investicím, které zaručují portfoliu růstový potenciál v dlouhodobém investičním horizontu a diverzifikují riziko
napříč portfoliem. Jejich objem představuje 7,5 mld. Kč a tvoří zbylou část struktury portfolia prostředků životního pojištění, jak uvádí graf „Struktura aktiv v čisté výši financovaných rezervami životních pojištění“.
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Celkový výnos z finančního umístění prostředků životního pojištění v roce 2000 dosáhl 3,0 mld. Kč. Tento výnos byl
tvořen zejména vysokým výnosem z pevně úročených instrumentů (především obligací a úrokových derivátů) ve výši
4,7 mld. Kč, ke kterému došlo vlivem realizace kapitálových zisků z obligací a úrokových derivátů. Nepříznivý výsledek
ve výši -0,9 mld. Kč zaznamenaly majetkové cenné papíry, a to především v podobě ztráty z přecenění či realizace akcií
IPB ve výši -1,2 mld. Kč. Negativní výsledek ve výši -0,9 mld. Kč zaznamenal také ostatní majetek, a to především díky
jednorázové tvorbě opravných položek na některé nemovitosti ve výši -0,7 mld. Kč. V grafu „Výnosy z aktiv financovaných
rezervami životních pojištění“ se prezentovanými výnosy rozumí výnosy po odečtení odpovídajících nákladů na finanční
umístění.

25

Finanční umístění rezerv neživotních pojištění
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K 31. 12. 2000 byla převážná část tohoto portfolia investována do pevně úročených instrumentů (84 %, 15,3 mld. Kč),
tj. především do pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Rostoucí význam v umísťování prostředků neživotních
pojištění do pevně úročených instrumentů mají i investice do obligací (3,6 mld. Kč). Vzhledem k zavádění nového modelu
řízení aktiv a pasiv pro neživotní pojištění bylo přistoupeno k postupnému prodlužování splatnosti prostředků neživotního
pojištění ve snaze ji lépe uvést do souladu se splatností závazků z neživotních pojištění. Způsob investování těchto
prostředků se i nadále řídí krátkodobým časovým horizontem.
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Jak vyplývá z grafu „Struktura aktiv v čisté výši financovaných rezervami neživotních pojištění“, zbylá část finančního
umístění rezerv neživotních pojištění odpovídá ostatnímu majetku (16 %, 3,0 mld. Kč), který představuje prostředky na
běžných účtech zajišťující provozní likviditu společnosti. Tyto prostředky nejsou určeny k portfoliovému zhodnocování.
Všechna aktiva rezerv neživotních pojištění představují velmi likvidní prostředky pro krytí očekávaných i mimořádných
negativních výkyvů v pojistných událostech těchto druhů pojištění.
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Celkový výnos z finančního umístění prostředků neživotního pojištění v roce 2000 dosáhl 1,27 mld. Kč. Prakticky celý
podíl na těchto výnosech byl tvořen výnosy z pevně úročených instrumentů ve výši 1,28 mld. Kč – viz graf „Výnosy z aktiv
financovaných rezervami neživotních pojištění“ (rozdíl – 0,01 mld. Kč představuje realizované kurzové ztráty). Vzhledem
k tomu, že se již na výsledku negativně nepodepsala ztráta z majetkových cenných papírů jako v loňském roce, byl uvedený výsledek dokonce vyšší oproti roku 1999, a to i přesto, že se snížil objem disponibilních prostředků k investování.
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Komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření společnosti
Hospodářský výsledek
Celkový hospodářský výsledek meziročně stoupl o 3,3 mld. Kč a dosáhl výše 4,3 mld. Kč. To představuje meziroční
zvýšení o 308 %. Z toho 2,7 mld. Kč představuje jednorázový výsledek, který je důsledkem legislativních změn v účetních
předpisech. Jedná se o uplatnění odložené daňové pohledávky, kterou lze z více než 50 % přičíst opravným položkám
k finančnímu umístění a dále opravným položkám k pohledávkám a majetku. Hospodářský výsledek neovlivněný tímto
jednorázovým výsledkem činil 1,6 mld. Kč. Bilanční suma společnosti se zvýšila na 97,8 mld. Kč, což souvisí zejména
se zvýšením objemu položky finančního umístění o téměř 3 mld. Kč.

Základní jmění společnosti a fondy
Česká pojišťovna od své přeměny na akciovou společnost používá zisk k posílení svých kapitálových fondů. V roce 2000
tak její vlastní kapitál již překročil 10 mld. Kč.

Návrh na rozdělení zisku
Představenstvo pojišťovny navrhlo řádné valné hromadě nevyplácet za rok 2000 dividendy ani tantiémy a ponechat
vytvořený zisk v kapitálových fondech společnosti. Pojišťovna doplní zákonný rezervní fond ve výši 5 % realizovaného
zisku, tj. o 216 mil. Kč, zbylá část zisku 4,1 mld. Kč bude převedena ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.
Tento návrh na rozdělení zisku byl schválen valnou hromadou dne 28. 6. 2001.

Technické rezervy
V roce 2000 došlo ke snížení technických rezerv o 5,4 mld. Kč na 75,2 mld. Kč zejména v souvislosti s převodem
závazků, práv a povinností ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
na Českou kancelář pojistitelů – viz Příloha bod III.3.(e). V souvislosti s uvolněním trhu pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla vedení České pojišťovny a.s. dne 1. 6. 2000 projednalo se zástupci správní rady ČKP problematiku zúčtování práv a povinností. Na základě tohoto jednání správní rada ČKP konstatovala, že přehled uvedený
v Příloze bod III.3.(e) odpovídá ustanovením zákona, vzala na vědomí použitou metodologii vyčíslení prostředků technických rezerv, uložila výkonnému řediteli provést zúčtování práv a povinností přešlých na ČKP a ponechala si právo
prověřit přiměřenost výše pojistně technických rezerv.

Finanční umístění
Opačný vývoj než technické rezervy zaznamenalo finanční umístění, jehož čistá výše vzrostla z 80,9 mld. Kč na
83,1 mld. Kč (růst o 3 %). Tento vývoj je způsoben významnými změnami ve struktuře finančního umístění, kde vzrostl
podíl obligací o 20,0 mld. Kč a proti tomu poklesl objem depozit v bankách o 16,5 mld. Kč.

Rezerva na pojistné jiných období
Rezerva na pojistné jiných období mírně klesla o 4 % na 3,7 mld. Kč.

Rezerva životních pojištění
Rezerva životních pojištění mírně vzrostla o 4 % na 58,9 mld. Kč. V roce 2000 se z této rezervy vyčlenila rezerva na
pojistné jiných období ve výši 335 mil. Kč a vykazuje se již v rámci rezervy na pojistné jiných období.

Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění poklesla o 44 % na 9,9 mld. Kč především v důsledku převodu prostředků technických
rezerv ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel na Českou kancelář pojistitelů.
V menší míře se zde promítl i vliv havarijního pojištění díky odhalování pojišťovacích podvodů.
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Rezervy a opravné položky k finančnímu majetku
V průběhu roku byla tvořena rezerva na problematické finanční umístění ve výši 0,9 mld. Kč. Bylo též nově dotvořeno
1,9 mld. Kč opravných položek k finančnímu umístění.

Pohledávky
Pohledávky v čisté výši meziročně vzrostly o 70 %, což představuje 4 mld. Kč při nepodstatném růstu pohledávek
z přímého pojištění a zajištění (o 0,6 mld. Kč). Podrobněji v Příloze bod III.3.

Závazky
Závazky společnosti vzrostly o 26 % na 9,6 mld. Kč. V tom je skryt pokles závazků z přímého pojištění a zajištění
o 1,0 mld. Kč a růst ostatních závazků o zhruba 2,8 mld. Kč. Podrobněji v Příloze bod III.3.

Ostatní aktiva
Položka ostatních aktiv poklesla o 66 % na 2,8 mld. Kč, zejména v souvislosti s ukončením provozování zákonného
pojištění. Podle právního předpisu vykazovala společnost v účetních obdobích před účinností zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v aktivech položku s názvem pohledávka za MF vyjadřující deficit (nedostatečnost) přijatého pojistného ke krytí pojistně technických závazků a nákladů spojených s tímto
druhem pojištění. Jeho výše ke konci platnosti původního právního uspořádání, tj. k 31. 12. 1999, činila 2,6 mld. Kč.

Personální politika
Personální politika České pojišťovny a.s. spoluvytváří předpoklady pro splnění strategických cílů společnosti. Základem
jsou kvalitně připravení odborníci, schopní a ochotní uspokojit širokou klientelu společnosti, a tomu jsou přizpůsobována opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Počet zaměstnanců v posledních pěti letech postupně klesá. V roce 2000 byl fyzický počet zaměstnanců 6 543, oproti
předchozímu roku došlo ke snížení o 797 (tj. 10,9 %). Pro zkvalitnění zaměstnaneckého kolektivu byly nové nebo uvolněné pozice obsazovány na základě interních nebo externích výběrových řízení.
Na základě uzavřené Kolektivní smlouvy České pojišťovny a.s. na rok 2000 byly zaměstnancům poskytovány ze sociálního fondu ČP příspěvky na zvýhodněné stravování, příspěvky na penzijní připojištění u Penzijního fondu ČP, příspěvky na
manažerský zdravotní program a příspěvky na sport a tělovýchovu.
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V roce 2000 Česká pojišťovna realizovala 2 752 vzdělávacích akcí pro 25 235 účastníků – zaměstnanců i jednatelů. Vzdělávací akce byly zaměřeny zejména na profese první linie, jednatele a management společnosti. Hlavním cílem
vzdělávání byla podpora péče o klienty a rozvoj firemní kultury.
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Hlavní marketingové aktivity a společensky prospěšná činnost
Marketingové aktivity České pojišťovny a.s. byly v roce 2000 v souladu se záměry obchodní strategie z větší části orientovány na cílovou skupinu motoristů. Na tuto část trhu byla cílena rozsáhlá kampaň, zaměřená na havarijní pojištění
a povinné ručení, i další marketingové aktivity, které nepřímo podporovaly pozici České pojišťovny. Dalším silně podporovaným produktem bylo pojištění staveb a domácností.
Od počátku roku 2000 byly znovu realizovány projekty, jež se osvědčily v minulých letech. Bylo to zejména dopravní
zpravodajství „Modrá vlna České pojišťovny“, kde došlo k zefektivnění finančních prostředků vložených do projektu,
a dále prezentace společnosti na dálnicích prostřednictvím dálničních teploměrů a megaboardů.
Přímou podporou havarijního pojištění byla kampaň založená na představení nového produktu stavebnicového typu,
která současně komunikovala některé další benefity, jako například asistenční služby. Zároveň pokračovala podpora
věrnostního programu formou „Velké ceny České pojišťovny“, jež byla odstartována v červnu a na niž kontinuálně navázala podpora prodeje povinného ručení v závěru roku 2000. V průběhu září byla zahájena kampaň na podporu pojištění
staveb a domácností, jejíž součástí se stala i speciální akce zaměřená na ochranu majetku.
V orientaci na širší veřejnost, zejména mužskou část populace, se v roce 2000 marketing společnosti zaměřil především na podporu své základní sponzorské platformy – ledního hokeje. Česká pojišťovna systematicky podporovala
národní reprezentační tým, extraligu a 1. Česká pojišťovna ligu. Kombinací těchto aktivit s pořádáním turnaje „Euro
Hockey Tour Česká pojišťovna Cup“ podpořila společnost svou image výjimečného globálního partnera českého hokeje.
Nejprestižnějším jednodenním projektem v rámci sponzorského portfolia České pojišťovny i nadále zůstává Velká pardubická. Stálý zájem našich nejvýznamnějších klientů a partnerů o účast na této akci potvrdil její vynikající společenskou
úroveň.
Pohárový závod „Česká pojišťovna – Škoda Octavia Cup“ si udržel hodnocení nejuznávanějšího okruhového podniku
v ČR a v hodnocení médií potvrdil své lepší postavení než domácí okruhové mistrovství. Toho dosáhl nejen svou technickou
kvalitou a nasazením jezdců i týmů, ale i organizačním zajištěním a úspěšnou komunikací směrem k široké motoristické
obci. Prezentace společnosti proběhla také formou podpory špičkového závodního jezdce Tomáše Engeho a jeho týmu
ve F 3000.
Projekt sdružení CZECH TOP 100 poskytl České pojišťovně prostor pro komunikaci s vybranou firemní klientelou a současně společnost zaznamenala úspěch v soutěži Nejvýznamnější firmy České republiky, když se umístila na 1. příčce
žebříčku Finanční instituce – pojišťovny.
Česká pojišťovna pokračovala i v roce 2000 v podpoře Českého paralympijského týmu, jehož členové dosáhli na Letních
paralympijských hrách v Sydney mnoha úspěchů. Společnost se také angažuje v podpoře ostatních handicapovaných
sportovců, jako je například oddíl sledge hokeje.
Česká pojišťovna i nadále podporuje Sdružení českých umělců-grafiků Hollar a navíc otevřela stálou galerii ve vlastních
prostorách v Praze.
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Strategie společnosti a výhled do roku 2001
Hlavním krátkodobým a střednědobým cílem České pojišťovny a.s. je udržet si pozici vedoucí domácí pojišťovny v oblasti
životního i neživotního pojištění a zvyšovat přitom ziskovost společnosti.
Finanční plán společnosti počítá pro rok 2001 s dosažením návratnosti prostředků akcionářů (ROE) ve výši 19 %, a to
prostřednictvím tvorby zisku ve výši 3 mld. Kč před zdaněním a změnou stavu vyrovnávací rezervy. Zároveň počítá
s udržením 39% tržního podílu při dosažení objemu předepsaného pojistného v neživotním pojištění přesahujícího
20 mld. Kč a v životním pojištění objemu předepsaného pojistného přes 9 mld. Kč.
Česká pojišťovna se i nadále hodlá profilovat jako pojišťovací ústav nabízející služby nejširší občanské klientele, do
budoucna navíc chce posílit své postavení v oblasti služeb pro malé a střední podniky. Stejně jako doposud se Česká
pojišťovna bude zaměřovat rovněž na segment velkých průmyslových rizik, kde její ambicí je být hlavním národním pojistitelem.
Hlavní růstový potenciál spatřuje společnost v příštích letech především na trhu životního pojištění. Potenciál tohoto trhu
vyplývá jednak z možnosti daňových úlev pro klienty z řad fyzických i právnických osob, jež byly schváleny s účinností od
roku 2001, jednak z analogie s vyspělými státy, která nasvědčuje tomu, že mezi úrovní ekonomiky a zájmem obyvatelstva o životní pojištění existuje přímá úměra. Lze proto očekávat, že podíl předepsaného pojistného v životním pojištění
na hrubém domácím produktu České republiky poroste ze současné necelé jedné třetiny na více než jednu polovinu.
Klíčovým odvětvím zůstává i nadále oblast pojištění motorových vozidel, která – měřeno předepsaným pojistným – představuje zhruba třetinu celého českého pojistného trhu. Ambicí České pojišťovny je získat vyšší podíl na trhu pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla a přinejmenším stabilizovat podíl v havarijním pojištění.
Jedním z předpokladů ke splnění náročných obchodních cílů v životním i neživotním pojištění je další rozvoj křížového
prodeje produktů a služeb v rámci celé finanční skupiny České pojišťovny. V souladu se světovými trendy se proto Česká
pojišťovna bude zaměřovat na poskytování ucelených balíčků finančních služeb pro retailovou i podnikatelskou klientelu
a na rozvoj moderních distribučních kanálů, umožňujících lépe využívat synergických efektů plynoucích z rozsahu činnosti a velikosti skupiny.
Od počátku roku 2000 se Česká pojišťovna v rámci Programu stimulace prodeje soustřeďuje na zvýšení produktivity obchodní služby. Zamýšlených cílů však nelze dosáhnout také bez dalšího zefektivnění vnitřních procesů, zaměřeného na
snižování provozních nákladů a zkvalitnění služeb pro klienty zejména v oblasti příjmu rizika a likvidace škod. Počínaje
rokem 2001 bylo proto ve spolupráci s poradenskou společností McKinsey odstartováno několik klíčových střednědobých projektů, jejichž cílem je zvýšení efektivity a produktivity i v provozní a pojistně-technické oblasti. Úspěch těchto
projektů a všech cílů České pojišťovny je zároveň podmíněn kvalitní prací s lidskými zdroji, které představují a budou
představovat jedno z hlavních aktiv společnosti.

Jedním z hlavníc h strategic kýc h cílů
České pojišťovny a.s. pro rok 2001 je
udržet 39% podíl na trhu a dosavadní
tempo růstu zisku.
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Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada v průběhu roku 2000 zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákonů a stanov společnosti.
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Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Kontrolovala, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami
společnosti a pokyny valných hromad.

Na svých zasedáních se dozorčí rada zabývala strategickými záměry společnosti, hospodařením společnosti, plněním
finančního a obchodního plánu, investiční politikou a hospodařením dceřiných společností.
Na valných hromadách společnosti konaných v průběhu roku 2000 došlo ke změnám ve složení dozorčí rady.
Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě výsledky hospodaření za rok 2000, které jsou součástí roční účetní
závěrky ověřené auditorem. Dále předložilo návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2000.
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2000 a návrh představenstva na rozdělení zisku
a doporučuje akcionářům schválit
– roční účetní závěrku společnosti za rok 2000,
– rozdělení zisku vytvořeného v roce 2000 podle návrhu představenstva.

V Praze, dne 23. 5. 2001

Ing. Ivan Kočárník, CSc.
předseda dozorčí rady

Zpráva auditora
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Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Česká pojišťovna a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 23. dubna 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy
na stranách 34 až 60, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je
odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi
Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů
prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad
a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že
provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění
společnosti Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem
o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“
Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou.
Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 22. června 2001

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Licence číslo 71
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Ing. František Dostálek
Dekret číslo 176

Finanční část

Rozvaha
v plném rozsahu k 31 . 12. 2000
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Údaje v tis. Kč
AKTIVA
Nehmotný majetek

Finanční umístění (investice)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
Pozemky a stavby provozní
Finanční umístění v podnikání třetích osob
a ostatní dlouhodobé pohledávky
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím
vlivem
Majetkové účasti v podnicích s podstatným
vlivem
Obligace a ostatní dluhopisy, půjčky – podniky
s rozhodujícím vlivem
Obligace a ostatní dluhopisy, půjčky – podniky
s podstatným vlivem
Ostatní majetkové účasti, ostatní dlouhodobé
pohledávky
Ostatní finanční umístění
Cenné papíry s proměnlivým výnosem
Cenné papíry s pevným výnosem
Finanční umístění v investičních společnostech
a investičních fondech
Ostatní půjčky
Depozita u bank
Ostatní finanční umístění
Pohledávky ze složených depozit
Finanční umístění jménem pojištěných
Pohledávky
Pohledávky z přímého pojištění a zajištění
Pohledávky za pojistníky
Pohledávky za zprostředkovateli
Pohledávky při operacích zajištění
Ostatní pohledávky
Ostatní aktiva
Hmotný movitý majetek
Provozní movitý majetek
Hmotný majetek neodpisovaný
Pořízení majetku
Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného
a hmotného majetku
Ostatní aktiva
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
Běžné účty
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
Vlastní akcie
Přechodné účty aktiv
Úroky a nájemné
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Ostatní přechodné účty aktiv
ÚHRN AKTIV
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viz bod přílohy

2000

1999

1998

III.1.

254 151

347 401

116 308

III.2.(c)

83 074 708
7 643 197
158 700

80 935 163
8 079 934
2 757 985

76 451 558
8 629 977
2 849 046

7 854 934

8 752 284

12 203 239

III.2.(a), (b)

4 913 136

3 732 176

6 279 683

III.2.(a), (b)

68 253

78 660

44 170

III.2.(b)

—

174 386

179 000

III.2.(b)

—

—

—

III.2.(b)
III.2.(d)
III.2.(d)
III.2.(d)

2 873 545
67 514 479
5 557 167
52 649 576

4 767 062
64 067 668
3 481 118
32 759 496

5 700 386
55 570 436
3 142 119
23 570 649

III.2.(d)
III.2.(d)
III.2.(d)
III.2.(d)
III.2.(d)

1 135 660
161 500
7 608 942
401 634
23 911
38 187
9 658 124
2 709 721
1 942 673

1 518 851
1 382 884
24 141 617
783 702
35 277
—
5 658 130
2 129 379
1 799 672

2 428 923
1 511 587
24 910 730
6 428
47 906
—
4 141 714
1 549 773
1 191 977

11 362
755 686
6 948 403
2 838 002
662 213
610 713
51 500
366 693

3 363
326 344
3 528 751
5 721 673
709 204
658 623
50 581
284 983

180
357 616
2 591 941
5 944 949
795 822
753 359
42 411
278 111

176 861
257
1 808 839
1 543 251
161 142
104 446
1 990 654
3 443
930 223
1 056 988
97 815 639

106 609
2 561 488
2 165 998
1 932 659
129 746
103 593
3 536 115
9 489
1 233 736
2 292 890
96 198 482

48 282
2 265 873
2 605 143
2 343 770
159 297
102 076
2 721 753
13 053
308 006
2 400 694
89 376 282

III.3.(a)

III.3.(a)
III.5.

v rámci III.1.,
III.2.(c) a III.5.

III.2.(d)
III.2.(d)
III.7.(b)

Údaje v tis. Kč
PASIVA
Základní jmění a fondy

viz bod přílohy

Základní jmění
III.7.(a)
Jiné kapitálové účty
III.7.(c)
Zákonný rezervní fond
III.7.(c)
Ostatní fondy
III.7.(c)
Technické rezervy
Rezerva na pojistné jiných období
Rezerva pojistného životních pojištění
III.8.(a)
Rezerva na pojistná plnění
III.8.(b)
Rezerva na prémie a slevy
III.8.(c)
Rezerva na vyrovnání mimořádných rizik,
ostatní technické rezervy
III.8.(d), (e)
Rezervy na krytí závazků z finančního umístění
jménem pojištěných
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Zákonné rezervy
III.9.
Jiné rezervy
III.9.
Závazky ze složených depozit
Závazky
Závazky z přímého pojištění a zajištění
III.3.(b)
Závazky vůči pojištěným
Závazky vůči zprostředkovatelům
Závazky při operacích zajištění
Bankovní úvěry
Závazky daňové
Závazky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Ostatní závazky
Přechodné účty pasiv
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného účetního období
III.7.(d)
ÚHRN PASIV

2000

1999

1998

3 769 796

3 715 962

3 636 216

3 412 391
45 769
268 444
43 192
75 163 143
3 832 837
58 885 371
9 876 635
158 983

3 412 391
82 216
111 116
110 239
80 542 130
3 900 149
56 893 332
17 781 664
29 294

3 412 391
45 960
69 408
108 457
77 430 406
3 717 947
55 800 126
17 062 499
49 834

2 409 317

1 937 691

800 000

39 460
659 602
3 950
655 652
4 660
7 657 309
3 247 965
2 612 895
98 855
536 215
167 500
206 023
70 073
5 875 748
2 055 502
2 241 572
4 314 595
97 815 639

—
432 745
15 205
417 540
8 455
7 610 019
4 281 926
4 160 488
1 711
119 727
—
190 889
88 034
3 049 170
1 594 718
1 236 820
1 057 633
96 198 482

—
2 793 270
30 308
2 762 962
17 917
3 281 658
644 035
469 578
14 221
160 236
—
88 686
75 943
2 472 994
938 287
444 381
834 147
89 376 282
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Výkaz zisků a ztrát
v plném rozsahu k 31 . 12. 2000
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Údaje v tis. Kč
Technický účet k neživotnímu pojištění
Předepsané hrubé pojistné

viz bod přílohy

2000

1999

1998

II.1.

17 532 775

24 551 366

24 620 534

Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na pojistné jiných období
Změna stavu rezervy na pojistné jiných období
– podíl zajišťovatelů
Zasloužené pojistné, očištěné
Ostatní technické výnosy, očištěné
III.11.(g)
Náklady na pojistná plnění
II.1.
Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění – podíl zajišťovatelů
Náklady na pojistná plnění, očištěné
Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná
Prémie a slevy, očištěné
III.11.(a)
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
III.11.(b)
Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné
smlouvy
III.11.(b)
Správní režie
III.11.(c)
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích, očištěné
III.11.(b)
Čistá výše provozních výdajů
III.11.(b)
Ostatní technické náklady, očištěné
III.11.(h)
Změna stavu rezerv na vyrovnání mimořádných rizik
III.8.(d)
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Technický účet k životnímu pojištění
Předepsané hrubé pojistné
II.2.
Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na pojistné jiných období
Zasloužené pojistné, očištěné
Výnosy z majetkových účastí
Výnosy z pozemků a staveb
Výnosy z ostatních složek finančního umístění
Použití opravných položek k finančnímu umístění
Výnosy z realizace finančního umístění
Výnosy z finančního umístění celkem
Ostatní technické výnosy
III.11.(g)
Náklady na pojistná plnění
Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění – podíl zajišťovatelů
Náklady na pojistná plnění, očištěné
Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná
Změna stavu rezervy životního pojištění – podíl zajišťovatelů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
III.11.(b)
Správní režie
III.11.(c)
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích, očištěné
III.11.(b)
Čistá výše provozních výdajů
III.11.(b)
Náklady na finanční umístění
Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
Náklady na realizaci finančního umístění
Náklady na finanční umístění celkem
Ostatní technické náklady, očištěné
III.11.(h)
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění

(1 504 721)
194 882

(1 250 669)
(324 717)

(1 751 154)
66 304

207 371
16 430 307
262 050
(9 248 094)
885 993
(2 702 433)
495 932
(10 568 603)
(586 911)
(19 021)
(2 605 801)

142 515
23 118 495
345 790
(15 633 525)
683 978
(837 555)
118 389
(15 668 713)
(517 151)
(20 540)
(2 991 649)

(46 800)
22 888 884
27 317
(14 891 231)
1 463 650
4 070 447
(543 926)
(9 901 060)
8 168
(8 168)
(1 504 166)

(303 513)
(2 089 630)
327 501
(4 671 443)
(908 420)
(14 404)
(76 445)

925 730
(1 996 903)
263 895
(3 798 927)
(996 351)
(600 000)
1 862 603

304 086
(3 309 899)
367 568
(4 142 411)
(3 294 303)
(800 000)
4 778 427

9 377 556
(8 235)
(334 941)
9 034 380
47 497
403 675
5 152 314
1 623 145
46 768 814
53 995 445
—
(7 387 353)
104
603 080
—
(6 784 169)
(3 284 800)
—
(1 068 572)
(739 010)
678
(1 806 904)
(4 572 966)
(3 541 940)
(42 892 182)
(51 007 088)
(23 505)
123 359

8 525 269
(4 796)
—
8 520 473
7 250
280 618
6 982 021
4 226 732
36 909 159
48 405 780
175
(8 286 740)
—
929 046
—
(7 357 694)
(2 200 055)
—
(1 123 763)
(959 237)
642
(2 082 358)
(5 338 653)
(2 690 895)
(35 382 078)
(43 411 626)
(18 500)
1 856 195

7 888 443
—
—
7 888 443
128 210
296 227
5 269 201
5 528 827
34 413 198
45 635 663
—
(8 162 806)
—
1 340 587
—
(6 822 219)
(2 050 613)
—
(588 177)
(956 725)
—
(1 544 902)
(2 568 309)
(6 586 402)
(33 233 044)
(42 387 755)
(22 132)
696 485

Údaje v tis. Kč
viz bod přílohy
Netechnický účet
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Výnosy z ostatních složek finančního umístění
Výnosy z realizace finančního umístění
Použití opravných položek k finančnímu umístění
Výnosy z finančního umístění celkem
Náklady na finanční umístění
Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
Náklady na realizaci finančního umístění
Náklady na finanční umístění celkem
Ostatní výnosy
Ostatní náklady
Daň z příjmů z běžné činnosti
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hospodářský výsledek
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Ostatní daně a poplatky
Hospodářský výsledek za účetní období

III.11.(i)
III.11.(j)

2000

1999

1998

(76 445)

1 862 603

4 778 427

123 359
1 314 738
7 502 420
38 712
8 855 870
(326 257)
(65 067)
(6 804 503)
(7 195 827)
1 257 656
(1 535 594)
2 719 524
199 920
(15 326)
184 594
—
(18 542)
4 314 595

1 856 195
2 164 101
15 077 371
2 742 216
19 983 688
(559 829)
(2 897 621)
(20 567 067)
(24 024 517)
3 981 137
(1 465 744)
(1 129 103)
16 453
(11 219)
5 234
—
(11 860)
1 057 633

696 485
2 297 464
7 360 504
11 522
9 669 490
(158 373)
—
(7 612 168)
(7 770 541)
4 965 787
(11 176 324)
(331 320)
23 334
(9 496)
13 838
—
(11 695)
834 147
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I. Obecný obsah
I.1. Charakteristika a hlavní aktivity
Česká pojišťovna a.s. (dále jen „společnost“) je nástupcem bývalé státem vlastněné České státní pojišťovny. Vznikla
1. května 1992 jako akciová společnost v rámci první vlny kuponové privatizace.
Struktura akcionářů
Struktura akcionářů k 31. prosinci 2000 byla následující:
Fond národního majetku
Skupina PPF
Cespo Holdings B.V.
CESPO B.V.
Komerční banka, a.s.
Ostatní

30,25
22,05
19,87
12,03
10,00
5,80

%
%
%
%
%
%

Sídlo společnosti:
Spálená 16, 113 04 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
IČO: 45 27 29 56
Činností společnosti je především poskytování univerzálních pojišťovacích služeb, v rámci kterých nabízí všechny hlavní
formy pojištění, tj. životní pojištění, neživotní pojištění osob, pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a zemědělské pojištění. Nabízí též pojištění rizik z mezinárodního obchodu a provozuje zajišťovací činnost.
Členové představenstva:
Předseda:
Místopředsedové:
Členové:

Členové dozorčí rady:
Předseda:
Místopředsedové:
1. místopředseda:
2. místopředseda:
Členové:

Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A., Praha
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A., Praha
Milan Maděryč, Zlín
JUDr. Jan Ježdík, Liberec
Ing. Jan Blaško, M.B.A., Praha

Ing. Ivan Kočárník, CSc., Praha (Česká pojišťovna a.s.)
Ing. Aleš Minx, Praha (PPF a.s.)
JUDr. Vlastimil Uzel, Praha (Česká pojišťovna a.s.)
Ing. Petr Kellner, Vrané nad Vltavou (PPF a.s.)
JUDr. Zdeňka Němcová, Praha (Fond národního majetku)
Mgr. Gabriel Eichler, Praha (Benson Oak)
Doc. Ing. Václav Kubišta, CSc., Praha (Vysoká škola ekonomická)
Ing. Jan Škurek, Praha (Fond národního majetku)
Ing. Jaromír Prokš, CSc., M.B.A., Praha (PPF a.s.)

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to vždy společně alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být vždy předsedou nebo místopředsedou představenstva. Činí-li
písemné úkony za společnost představenstvo, provádí se podepisování tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis (včetně uvedení svých funkcí) společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž
jeden musí být vždy předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Dne 28. prosince 2000 byla na mimořádné valné hromadě schválena novela stanov společnosti, podle které se snížil
počet členů představenstva z původních devíti na pět. Změnilo se i složení členů dozorčí rady. Výše uvedené složení
představenstva navazuje na schválenou novelu stanov společnosti z 28. prosince 2000. Dne 23. února 2001 byla podána žádost o zapsání této změny do obchodního rejstříku.
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I.2. Právní poměry
Dne 1. dubna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
Povinnosti a úkoly stanovené zákonem jsou plněny průběžně tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty (§ 42, odst. 3). Ministerstvu financí ČR byla oznámena osoba odpovědného pojistného matematika, a dále ve stejné lhůtě (do 30. září 2000)
společnost předložila Ministerstvu financí ČR ke schválení způsob rozdělení položek společných odvětvím životních
a neživotních pojištění. Předložený způsob rozdělení položek společných odvětvím životních a neživotních pojištění byl
Ministerstvem financí ČR schválen. Ve smyslu ustanovení § 42, odst. 4 zákona je pojišťovna, které bylo přede dnem
nabytí účinnosti zákona uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví, povinna ve lhůtě do dvou let ode dne nabytí
účinnosti zákona (tj. do 1. dubna 2002), uvést své právní poměry do souladu se zákonem.
Představenstvo společnosti připravuje opatření nutná pro splnění uvedené povinnosti tak, aby byla dodržena zákonem
stanovená lhůta, jelikož Ministerstvo financí ČR až po splnění nově stanovených podmínek vydá společnosti rozhodnutí
s uvedením rozsahu povolené pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví. Společnost provozuje souběžně pojistná
odvětví životních i neživotních pojištění. Ve lhůtě deseti let je ve smyslu zákona povinna ukončit jednu z těchto činností
(§ 42, odst. 1 zákona). Bude tedy nezbytné přijmout ve stanovené lhůtě (do 1. dubna 2010) taková opatření, která
umožní společnosti podnikat v pojišťovnictví v souladu se zákonem.
Právní předpisy pro pojišťovny
Podnikání pojišťoven bylo k 31. prosinci 2000 upraveno následujícími právními předpisy:
– zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů,
– zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (v platném znění),
– opatřením FMF č.j. V/2-25 430/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
ze dne 12. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření,
– opatřením FMF č.j. V/2-31 380/1992 ze dne 23. prosince 1992, ve znění pozdějších opatření, kterým se stanoví
uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven,
– vyhláškou MF ČR č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
– zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů.
Opatření FMF č.j. V/2-31 380/1992 zavedlo mezinárodní praxi odděleného účtování o technických rezervách životních,
technických rezervách neživotních a netechnických položkách.
Vyhláška č. 75/2000 Sb. ukládá omezení týkající se umístění prostředků technických rezerv, tzn. limity skladby finančního umístění.
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví v § 13 vyžaduje, aby byly tvořeny technické rezervy:
– na nezasloužené pojistné,
– na pojistná plnění,
– na prémie a slevy,
– vyrovnávací,
– pojistného životních pojištění,
– pojistného životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,
– pojistného neživotních pojištění,
– jiné.

I.3. Zásadní postupy účtování a oceňování používané společností
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
opatřením Ministerstva financí ČR č. 430/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
a opatřením Ministerstva financí ČR č. 380/1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní
závěrky pojišťoven. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku tržními cenami,
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat
v činnosti v dohledné budoucnosti.
(a) Předepsané pojistné
Předepsané hrubé pojistné s výjimkou neživotních neobčanských dlouhodobých pojištění zahrnuje všechny částky
splatné podle pojistných smluv během účetního období, i když se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k následujícím
účetním obdobím. Předepsané pojistné neobčanských neživotních pojištění (pojištění průmyslu a podnikatelů a zemědělská pojištění) zahrnuje celkovou hodnotu jednorázově uzavřených pojistných smluv vyjádřenou v ročním pojistném
bez ohledu na splátkový kalendář jednotlivých smluv. Rezerva na nezasloužené pojistné zahrnuje veškeré pojistné
příslušející následujícím účetním obdobím. Zasloužené hrubé pojistné představuje část předepsaného pojistného vyplývající z uzavřené pojistné smlouvy, které časově souvisí s běžným účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo
zaplaceno.
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(b) Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění se účtují v okamžiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) výše plnění. Náklady na
pojistná plnění se snižují o postihy a jiné obdobné nároky pojišťovny. Náklady na pojistná plnění v neživotním pojištění
jsou zvýšeny o náklady spojené s likvidací pojistných událostí.
(c) Hrubé provozní výdaje
Provozní výdaje se člení na pořizovací náklady na pojistné smlouvy a správní režii. Součástí pořizovacích nákladů jsou
náklady na propagaci, náklady na provize získatelů společnosti a cizích získatelů (jednatelé, dealeři, důvěrníci, organizace), mzdové náklady získatelů bez provizí a ostatní získatelské náklady. Správní režie zahrnuje osobní náklady, odpisy
investičního majetku, spotřebu energie a ostatní náklady nevykázané v pořizovacích nákladech. Ostatní náklady zahrnují
zejména provize za obnovování pojistných smluv, náklady vzniklé s inkasem pojistného, náklady na likvidaci pojistných
smluv, správní náklady na portfolio pojistného kmene, náklady na pasivní a aktivní zajištění. Správní režie v životním
pojištění obsahuje i vedlejší náklady spojené s likvidací pojistných událostí.
(d) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a jejich časové rozlišení
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením
pojistných smluv. Časově rozlišené náklady na pořízení pojistných smluv zahrnují náklady vzniklé při uzavírání pojistných
smluv v průběhu účetního období, které z části přesahují do následujících účetních období. Pořizovací náklady se časově
rozlišují pouze u neživotního pojištění. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy životního pojištění jsou zahrnovány do výkazu zisků a ztrát v účetním období jejich vzniku. Časové rozlišení vychází z poměru hrubé výše rezervy na nezasloužené
pojistné k předepsanému hrubému pojistnému bez zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu.
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vynaložené
v roce 1999 (mimo provizních nákladů), jsou časově rozlišeny nelineárním způsobem. Společnost uplatnila 40 % nákladů
v roce 1999, 30 % v roce 2000 a do budoucích 2 let jsou náklady rozlišeny v poměru 20 a 10 %.
(e) Rezerva na nezasloužené pojistné
Výše rezervy na nezasloužené pojistné odpovídá části předepsaného pojistného životního i neživotního pojištění vztahujícího se k budoucím účetním obdobím a je stanovena jako souhrn těchto částí pojistného vypočtený podle jednotlivých
pojistných smluv. Nelze-li rezervu na nezasloužené pojistné stanovit uvedeným způsobem, jsou použity pro stanovení výše rezervy matematicko-statistické metody.
(f) Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění je určena ke krytí závazků z pojistných událostí
i) v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných,
ii) v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených.
Rezerva na pojistná plnění obsahuje rovněž hodnotu odhadnutých nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.
Výše rezervy na pojistná plnění podle i) je většinou stanovena s přihlédnutím k souhrnu rezerv vypočítaných pro jednotlivé pojistné události. Výše rezervy na pojistná plnění podle ii) se stanoví metodou kvalifikovaného odhadu založeného na
matematicko-statistických metodách. Poskytuje-li se u jednotlivých druhů pojištění pojistné plnění formou důchodu, tvoří
se rezerva na pojistná plnění na základě pojistně matematických metod.
V pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pojištění zemědělských a průmyslových rizik má
část výplat pojistných plnění charakter rent. Rezerva na tato pojistná plnění je tvořena součtem očekávaných plateb po
celé období trvání nároků oprávněných osob, které se zvyšují o rozdíl očekávaného růstu plateb a výnosů z finančního
umístění prostředků těchto rezerv. Použitý koeficient je 3 % ročně (1999: 3,2 %). Přestože představenstvo považuje hrubou výši rezerv na pojistná plnění a příslušnou výši zajištění za věrně zobrazené, konečná výše závazků se může lišit
v důsledku následných informací a událostí a může mít za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši
rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou provedeny. Použité postupy a odhady jsou pravidelně
prověřovány.
(g) Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy se tvoří a čerpá v souladu s pojistnými smlouvami a slouží ke krytí nákladů na poskytnuté
prémie a slevy z pojistného neživotního pojištění. Podrobné členění rezervy je uvedeno v bodě III.8.(c).
(h) Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva je tvořena k jednotlivým odvětvím neživotních pojištění a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které vznikly z titulu výkyvů ve škodném poměru způsobených skutečnostmi nezávislými na vůli
pojišťovny. Tvorba a čerpání této rezervy vychází z vyhlášky č. 75/2000 Sb. (dále jen Vyhláška). Pro výpočet bylo použito
údajů za roky 1998 až 2000 (viz bod III.8.(d) přílohy).
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Vyhláška stanoví metodu a kritéria pro zjištění výše vyrovnávací rezervy, částek její tvorby a čerpání a dále maximální
hranici rezervy pro vybraná odvětví neživotního pojištění (pojištění škod na majetku způsobené vichřicí, jinými přírodními
živly, jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, krupobitím nebo mrazem a pojištění úvěru). Pro ostatní pojistná
odvětví používá společnost v souladu s bodem (4) přílohy 1 Vyhlášky a dále na základě stanoviska Ministerstva financí ČR
jako Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví ze dne 29. srpna 2000 sazby stanovené pro to pojistné odvětví, které je danému pojistnému odvětví nejbližší. Od tvorby rezervy se upustí u pojistných odvětví, jejichž podíl na čistém pojistném za
všechna odvětví neživotních pojištění provozovaných pojišťovnou klesne ve sledovaném období pod 4 % a zároveň objem
čistého pojistného z tohoto pojistného odvětví nepřesáhne ani v jednom roce sledovaného období částku 1 000 tis. Kč.
(i) Rezerva pojistného životních pojištění
Rezerva pojistného životních pojištění je tvořena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životního
pojištění. Při výpočtu rezerv se vychází z čistého pojistného a je použito stejných úmrtnostních tabulek a téže úrokové
míry, jichž je použito při výpočtu sazeb pojistného. Tato rezerva představuje hodnoty závazků společnosti vypočtené
pojistně technickými metodami včetně již přiznaných a přislíbených podílů na zisku (podílů na přebytcích pojistného)
a rezerv nákladů, spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. V rámci rezervy pojistného životních pojištění je tvořena i rezerva na krytí zvláštních prémií. Tato rezerva odpovídá hodnotě zvláštních prémií
stanovené prospektivní metodou za předpokladu stejných úrokových sazeb a úmrtnosti jako pro základní rezervu životního pojištění. Rezerva dále obsahuje i rezervu na pojistná plnění.
(j) Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch odvětví životních pojištění, kdy na základě pojistné smlouvy investiční riziko nese pojistník. Výše rezervy se
stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv životních pojištění, a to podle zásad obsažených v pojistných smlouvách. Jestliže životní pojištění, kdy
riziko z investování finančního umístění nese pojistník, obsahuje i plnění ve sjednané výši, tvoří se na toto plnění současně rezerva pojistného životních pojištění
(k) Ostatní technické rezervy
Společnost tvoří ostatní technickou rezervu v souladu s § 13 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (viz bod III.8.(e)
přílohy).
(l) Ostatní rezervy
Rezerva na rizika finančního umístění
Rezerva je tvořena za účelem pokrytí všeobecných rizik obsažených v investičním portfoliu.
Rezerva na kurzové ztráty
Rezerva je vytvořena na nerealizované kurzové ztráty zjištěné ke konci účetního období.
Rezerva na opravy
Rezerva na opravy je vytvořena v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
Ostatní rezervy
Společnost tvoří ostatní rezervy v případech, kdy je jí známo všeobecné riziko a budoucí náklady související s její podnikatelskou činností.
(m) Podíl zajistitelů na pojistně technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech rozvahy pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění podílu zajistitelů.
Výše tohoto podílu je stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajistiteli
a dále s přihlédnutím k principu opatrnosti. Ke konci běžného účetního období společnost vykazuje podíl zajistitelů na
rezervě na nezasloužené pojistné a na rezervě na pojistná plnění. Zajistitelé se nepodílí na dalších pojistně technických
rezervách.
(n) Finanční umístění
Pozemky a stavby
Pozemky a stavby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Každých pět let je prováděno nezávislé oceňování pozemků
a staveb tržními cenami. Interní přecenění je prováděno každoročně. V případě, kdy výsledkem nezávislého tržního ocenění nebo interního posouzení hodnoty pozemků a staveb je nižší hodnota, než je hodnota účetní, vytváří se opravná
položka. Společnost provádí rovnoměrné odpisování. Odpisové sazby podle skupin majetku jsou následující:
Položka majetku
Pozemky
Stavby (vč. technického zhodnocení)

Odpisová sazba v % z pořizovací ceny
0
1,3 – 10
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Cenné papíry a majetkové účasti
Majetkové cenné papíry obchodovatelné na Burze cenných papírů Praha (dále jen BCPP) nebo v RM-Systému jsou oceňovány cenou pořízení nebo tržní cenou ke konci účetního období podle toho, která je nižší. V případě, kdy je finanční
investice obchodovaná na BCPP i v RM-Systému, je použita tržní cena BCPP. Majetkové účasti a neobchodovatelné majetkové cenné papíry se oceňují cenou pořízení nebo podílem vlastního jmění připadajícím na 1 akcii nebo podílový list,
případně současnou hodnotou budoucích příjmů. Dlužné cenné papíry určené k držení do splatnosti společnost nepřeceňuje tržní cenou, ale provádí amortizaci prémie či diskontu. Pouze v případě, kdy je ohrožena návratnost investičních
prostředků, vytváří společnost opravné položky. Ostatní dlužné cenné papíry společnost oceňuje na základě referenčních cen BCPP u těch cenných papírů, kde je referenční cena k dispozici, nebo na základě expertního ocenění. Expertní
ocenění vychází ze současné hodnoty budoucích finančních toků plynoucích z daného dlužného cenného papíru. Pro
diskontování těchto toků se používají diskontní faktory vypočtené z tržních sazeb peněžního a swapového trhu upravené
o příslušný kreditní spread. Při stanovení kreditních spreadů se společnost snaží postupovat obezřetně. Použitý kreditní
spread by v žádném případě neměl být nižší než tržní spread u obligace s podobnými charakteristikami stejného nebo
srovnatelného emitenta. Cenné papíry obchodované na zahraničním veřejném trhu se oceňují kurzem vyhlášeným na
veřejném trhu ve státě sídla emitenta, případně na jiném zahraničním veřejném trhu. Pokud jsou tyto cenné papíry
denominovány v cizí měně, je jejich kurz přepočten do české měny aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a v účetnictví
společnosti je rovněž zachycen příslušný kurzový rozdíl a na případnou kurzovou ztrátu se tvoří rezerva.
Ostatní finanční umístění
Depozita u bank a poskytnuté půjčky jsou oceněny nominálními hodnotami. V případě snížení hodnoty depozit a poskytnutých půjček vzhledem k pochybnostem o jejich návratnosti je tvořena opravná položka.
Deriváty
V případě, kdy společnost používá deriváty za účelem zajištění proti úrokovému a měnovému riziku, případně proti riziku
pohybu kurzů cenných papírů, je o těchto transakcích účtováno tehdy a takovým způsobem, jako v případě zajišťovaných
instrumentů. Platby plynoucí z uzavřených derivátových obchodů jsou účtovány do nákladů a výnosů z finančního umístění v období, ke kterému věcně a časově náleží. Investice zařazené v obchodním portfoliu jsou evidovány v ceně pořízení
nebo tržní hodnotě, pokud je tato nižší.
Nerealizované přírůstky hodnoty finančního umístění
V případě, kdy současná hodnota některých složek finančního umístění převýší jejich pořizovací hodnotu, se o těchto nerealizovaných přírůstcích hodnoty neúčtuje. Jejich výše je uvedena v příloze účetní závěrky.
Náklady a výnosy z finančního umístění
Metoda rozdělení výnosů z finančního umístění mezi životní a neživotní pojištění
Výnosy ze složek finančního umístění náležejících pojistným odvětvím životního pojištění, jsou účtovány na technický
účet životního pojištění. Ostatní výnosy z finančního umístění, které nesouvisí s životním pojištěním, jsou vykázány na
netechnickém účtu. Část výnosů z finančního umístění prostředků rezerv na pojistná plnění u pojistných událostí vyplácených formou rent je převáděna z netechnického účtu na technický účet neživotního pojištění.
Náklady a výnosy z realizace finančního umístění
Kromě pokladničních poukázek a směnek společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. brutto
metodu. V souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných finančních
instrumentů a zvlášť o nákladech ve výši hodnoty příslušné složky finančního umístění zachycené v účetnictví. Při účtování o realizaci pokladničních poukázek a směnek používá společnost tzv. netto metodu.
(o) Hmotný a nehmotný majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je oceňován pořizovacími cenami. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně
do 40 000 Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období,
ve kterém byl uveden do používání. Společnost provádí rovnoměrné odpisování. Odpisové sazby podle skupin majetku
jsou následující:
Položka majetku
Software
Zařízení
Ostatní hmotný majetek
Umělecké předměty

Odpisová sazba v % z pořizovací ceny
33,3
6 – 33,3
10 – 25
0

(p) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni (tj. k 31. prosinci 2000) přepočtena oficiálním kurzem ČNB,
platnému k danému dni. Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, přičemž na nerealizované kurzové
ztráty je tvořena rezerva, jejíž tvorba i čerpání jsou zahrnuty na netechnickém účtu.
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(q) Stanovení opravných položek
Opravné položky jsou tvořeny k finančnímu umístění, pohledávkám a ostatním aktivům. Opravné položky odrážejí přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv stanovený na základě posouzení rizik provedeným vedením společnosti.
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k finančnímu umístění se tvoří v případě přechodného poklesu hodnoty umístění ve výši rozdílu mezi
zjištěnou tržní a účetní hodnotou. Výše opravných položek zohledňuje zajištění a derivátové transakce, které byly uzavřeny s cílem zajištění hodnoty investic.
Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich návratnosti. Opravné položky jsou
tvořeny na základě věkové struktury pohledávek. Opravné položky k pohledávkám za pojistníky se člení na opravné položky:
– jejichž tvorba a použití je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů č. 593/1992 Sb.,
– jejichž tvorba a použití je upravena vnitřním předpisem společnosti na základě analýz vývoje splatnosti a dobytnosti
pohledávek.
(r) Metoda rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění
Náklady na správu veškerých činností (správní režie) se v průběhu roku účtují podle schválených postupů účtování
prvotně na netechnický účet. Společnost převádí náklady z netechnického účtu na technické účty životního pojištění
a neživotního pojištění v poměru, který je stanoven na základě interní analýzy nákladovosti životního a neživotního
pojištění. Pořizovací náklady bez nákladů na provize se rozvrhují na technický účet životního pojištění a technický účet
neživotního pojištění v poměru, který je stanoven na základě interní analýzy nákladovosti životního a neživotního pojištění. Na netechnickém účtu společnost vykazuje náklady a výnosy z finančního umístění prostředků rezerv neživotního
pojištění a vlastního jmění a ostatní náklady a výnosy, které přímo nesouvisí s vlastní pojišťovací a zajišťovací činností.
(s) Daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob splatná
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň
vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá
období. Základ daně se sníží o případné daňové ztráty z minulých účetních období.
Odložená daň
Odloženou daň společnost vykazuje v případě, kdy dochází k rozdílům mezi hospodářským výsledkem před zdaněním
a základem daně z příjmu z titulu dočasných rozdílů hodnot a kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém
uplatnění v následujících účetních obdobích. V případě zohlednění dočasných rozdílů společnost posuzuje, zda ztráty
z jednotlivých transakcí mohou v budoucnu znamenat daňově uznatelný náklad. Výše odloženého daňového závazku
nebo pohledávky se stanoví jako součin celkové výše dočasných rozdílů a sazby daně z příjmu pro následující účetní
a zdaňovací období.
Společnost zohledňuje při výpočtu odložené daně daňové ztráty z minulých let a dočasné rozdíly vzniklé
– z operací souvisejících s finančním umístěním,
– z opravných položek k pohledávkám,
– z odpisů majetku,
– z opravných položek k majetku.
Specifikace odložené daně je uvedena v bodě III.12.(b).
(t) Konsolidace
Údaje účetní závěrky společnosti se konsolidují s účetními závěrkami jejich dceřiných společností.

I.4. Změna účetních metod a postupů
Odložená daň
Společnost v účetních obdobích 1996, 1997 a 1998 účtovala o odložené daňové pohledávce se souhlasem MF ČR, aby
tím zohlednila hodnotu některých daňových nákladů uznatelných v budoucnosti. V souladu s podmínkami souhlasu
MF ČR vydaného 21. března 1997 došlo k jejímu úplnému zúčtování v roce 1999. V účetním období 1999 byla odložená
daň stanovena z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen investičního majetku. V souvislosti s doplněním opatření
FMF č. 430/1992 o opatření MF ČR č. 182/1999 se v běžném účetním období odložená daň vykazuje nejen z titulu
rozdílu účetních a daňových odpisů odpisovaného hmotného a nehmotného majetku, ale i z titulu ostatních dočasných
rozdílů. Změnou metody stanovení výše odložené daně je významně ovlivněn hospodářský výsledek společnosti za běžné
období. Výše odložené daně a její vliv na hospodářský výsledek běžného účetního období je uvedena v příloze v bodě
III.12.(b).
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II. Zvláštní obsah
II.1. Neživotní pojištění
Přímé pojištění:
Úrazové
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Motorových vozidel – odpovědnosti *)
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Motorových vozidel – ostatní druhy
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Námořní, letecké a dopravní
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Požáru a ostatních škod na majetku
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Odpovědnosti
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Zákonné odpovědnosti zaměstnavatele
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Úvěrů a záruk
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Plodin a hospodářských zvířat
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Aktivní zajištění
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění
Celkem
Hrubá výše předepsaného pojistného
Hrubá výše zaslouženého pojistného
Hrubé náklady na pojistná plnění
Hrubé provozní náklady
Výsledek zajištění

2000
(tis. Kč)

1999
(tis. Kč)

2 343 172
2 473 083
1 074 099
771 297
-6 772

2 270 999
2 234 542
1 105 984
670 680
-15 918

5 404 167
5 162 335
3 806 419
1 443 394
-47 618

10 796 397
10 796 397
10 594 777
359 693
140 912

2 882 891
3 219 744
1 744 129
788 898
0

4 137 521
4 056 063
2 213 008
1 008 975
-96 111

166 121
177 862
30 077
69 361
1 241

205 473
200 186
-39 564
75 060
-6 205

4 084 478
4 014 294
2 832 866
1 223 006
159 899

4 338 380
4 088 151
2 401 769
1 288 849
-6 642

935 033
940 777
1 443 620
304 727
98 987

1 025 885
923 193
713 208
297 470
-63 057

743 884
743 884
317 064
185 971
0

766 771
766 771
518 330
191 693
0

0
0
-15 735
204
1 205

0
500
123 572
536
19

712 071
715 101
829 349
202 555
204 959

836 982
834 990
719 806
159 146
19 772

260 958
280 577
-111 361
9 531
0

172 958
325 856
-1 879 810
10 720
-13 754

17 532 775
17 727 657
11 950 527
4 998 944
411 901

24 551
24 226
16 471
4 062
-40

*) V případě údajů za rok 1999 se jedná o zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
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366
649
080
822
984

Hrubá výše předepsaného pojistného a hrubé náklady na pojistná plnění poklesly v roce 2000 proti roku 1999 zejména vlivem ukončení provozování zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v roce
1999. Nárůst hrubých provozních nákladů v roce 2000 je způsoben provizemi a náklady na správu pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a jednorázovou výplatou provizí za údržbu. Zajistné z aktivního zajištění je součástí
předepsaného hrubého pojistného. Společnost zajišťuje především dceřiné společnosti, které tvoří více než 98 % přijatého
zajistného. Úvěrové pojištění je od roku 1998 poskytováno společností ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.

II.2. Životní pojištění
Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění:
2000 (tis. Kč)
9 358 030
19 526
9 377 556
6 869 526
2 508 030
9 377 556
0
9 305 217
72 339
9 377 556
-7 453

Individuální pojistné
Pojistné kolektivního pojištění
Celkem
Běžné pojistné
Jednorázové pojistné
Celkem
Pojistné ze smluv bez podílů na ziscích
Pojistné ze smluv s podílem na ziscích
Pojistné ze smluv, kde riziko finančního umístění nese pojištěný
Celkem
Výsledek zajištění

1999 (tis. Kč)
8 460 291
64 978
8 525 269
6 746 064
1 779 205
8 525 269
0
8 525 269
0
8 525 269
-4 154

II.3. Celková výše hrubého (předepsaného) pojistného podle zemí, kde bylo uzavřeno
98 % předepsaného pojistného vyplývá ze smluv uzavřených společností v České republice.

II.4. Přehled provizí
Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 2 061 880 tis. Kč a člení se následovně:
Rok 2000

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
Provize jednatelům
715 615
Provize makléřům
292 590
Provize za zprostředkování pojištění placené práv. subjektům
192 017
Odměny důvěrníkům
31 212
Mzdové náklady pracovníků obchodní služby za získání pojištění
282 387
Ostatní
11 818
Celkem
1 525 639

Životní pojištění
(tis. Kč)
455 459
7 664
24 130
1 757
47 231
0
536 241

Celkem
(tis. Kč)
1 171 074
300 254
216 147
32 969
329 618
11 818
2 061 880

Rok 1999

Životní pojištění
(tis. Kč)
436 440
2 884
13 305
3 502
112 855
0
568 986

Celkem
(tis. Kč)
1 100 000
222 165
52 986
13 774
462 479
167 262
2 018 666

Pořízení nehmotného
majetku (tis. Kč)
9 376
19 536
-9 241
-136
19 535
—
—
—
—
—
9 376
19 535

Celkem
(tis. Kč)
599 762
64 592
0
-1 169
663 185
242 985
147 508
0
994
389 499
356 777
273 686

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
Provize jednatelům
663 560
Provize makléřům
219 281
Provize za zprostředkování pojištění placené práv. subjektům
39 681
Odměny důvěrníkům
10 272
Mzdové náklady pracovníků obchodní služby za získání pojištění
349 624
Ostatní
167 262
Celkem
1 449 680

III. Ostatní údaje
III.1. Nehmotný majetek
Nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2000 následující položky:

Pořizovací cena k 31. 12. 1999
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2000
Oprávky k 31. 12. 1999
Odpisy 2000
Přeúčtování
Vyřazení
Oprávky k 31. 12. 2000
Zůstatková cena k 31. 12. 1999
Zůstatková cena k 31. 12. 2000

Software
(tis. Kč)
590 178
43 798
8 714
-1 033
641 657
242 777
147 310
0
994
389 093
347 401
252 564

Ostatní nehmotný
majetek (tis. Kč)
208
1 258
527
0
1 993
208
198
0
0
406
0
1 587
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III.2. Finanční umístění
(a) Majetkové účasti na podnikání třetích osob
Podniky s rozhodujícím vlivem
Rok 2000

Majetková účast
(tis. Kč)
ČP finanční služby a.s. (1)
2 000 000
Expandia Banka, a.s. (1)
1 210 573
Hotel Esplanade a.s. (4)
398 441
ČP finanční servis a.s. (1)
300 000
Krátký film Praha a.s. (1)
213 994
ČP Leasing, a.s. (1)
200 000
Česká poisťovňa – Slovensko, a.s. (1)
199 257
Penzijní fond ČP, a.s. (1)
198 000
Česká pojišťovna Zdraví a.s. (1)
191 250
ČP finanční holding a.s. (1)
150 000
KIS a.s. – kapitálová investiční
společnost ČP (1)
119 514
ČP Direct pojišťovna, a.s. (1)
80 000
KabelCorp a.s. (2)
58 480
PM-Leasing a.s. (2)
41 000
Česká životní, a.s. (1)
25 000
Pragosil a.s. (2)
12 903
AZ stavební a.s. (4)
7 000
ASMO s.r.o. (3)
7 000
Carolina, a.s. (4)
1 400
Univerzální správa majetku a.s. (1)
1 103
KIS a.s. (2)
1 000
Contractual Digital Floor, a.s. (2)
510
Pronica, s.r.o. (3)
400
Walpen, s.r.o. (2)
350
Protěž, s.r.o. (4)
141
Opravné položky
-504 180
Celkem
4 913 136

Majetková účast
%
100,00
89,20
99,95
100,00
61,65
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
70,50
57,00
68,63
70,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
67,00

Vlastní jmění Hospodářský výsledek
(100 %) (tis. Kč)
(100 %) (tis. Kč)
2 091 763
85 437
311 409
-208 942
n/a
n/a
303 692
2 970
-87 183
-123 670
62 519
-34 391
206 953
-9 495
4 262 644
153 621
161 230
-8 180
151 708
1 369
175 885
69 870
19 458
-199 438
7 602
-24 144
n/a
n/a
n/a
9 031
1 030
1 682
n/a
87
n/a

203
-21 197
-15 582
-68 196
47 730
34 939
n/a
n/a
n/a
939
-245
707
n/a
-9
n/a

Pro stanovení položek „Vlastní jmění“ a „Hospodářský výsledek“ jsou použity následující informační zdroje:
(1) auditovaná účetní závěrka
(2) nedokončen audit účetní závěrky roku 2000 nebo společnost nepodléhá povinnosti auditu
(3) účetní závěrka ke dni vyhlášení konkurzu nebo likvidace
(4) účetní závěrka není k dispozici
Rok 1999
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Majetková účast
(tis. Kč)
ČP finanční služby a.s. (2)
2 000 000
Hotel Esplanade a.s. (2)
398 441
ČP finanční servis a.s. (2)
300 000
Krátký film Praha a.s. (2)
213 994
ČP Leasing, a.s. (1)
200 000
Penzijní fond ČP, a.s. (1)
198 000
Česká pojišťovna Zdraví a.s. (1)
191 250
Česká poisťovňa – Slovensko, a.s. (1)
178 662
ČP finanční holding a.s. (2)
150 000
KIS a.s. – kapitálová investiční
společnost ČP (1)
119 514
ČP Direct pojišťovna, a.s. (1)
80 000
KabelCorp a.s. (2)
58 480
PM – Leasing, a.s. (2)
41 000
Helios Praha s.r.o. (1)
30 000
Česká životní, a.s. (2)
25 000
PAVÚS, a.s. (2)
18 823
Pragosil a.s. (2)
12 903
ASMO s.r.o. (3)
7 000
AZ Stavební a.s. (2)
7 000
Carolina, a.s. (2)
1 400
Univerzální správa majetku a.s. (1)
1 103
KIS a.s. (2)
1 000
Contractual Digital Floor, a.s. (1)
510
Pronica, s.r.o. (3)
400
Walpen, s.r.o. (2)
350
Protěž, s.r.o. (4)
141
Opravné položky
-502 795
Celkem
3 732 176

Majetková účast
%
100,00
99,95
100,00
61,65
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
96,77
100,00
51,00
70,50
68,63
57,00
70,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
67,00

Vlastní jmění Hospodářský výsledek
(100 %) (tis. Kč)
(100 %) (tis. Kč)
2 009 696
9 696
313 589
-76 594
301 058
1 058
47 709
-39 502
97 450
-61 321
3 212 496
187 725
169 950
-4 845
197 011
920
150 483
483
175 742
76 996
38 729
-85 442
-115 225
-38 233
40 316
-57
5 054
116
2 298
8 092
1 275
975
-393 511
97
n/a

-130 143
-18 338
58
-15 260
-103 195
-53 540
1 891
-1
0
-12 614
1 025
6 913
-224
-25
5
0
n/a

Pro stanovení položek „Vlastní jmění“ a „Hospodářský výsledek“ jsou použity následující informační zdroje:
(1) auditovaná účetní závěrka
(2) nedokončen audit účetní závěrky roku 1999 nebo společnost nepodléhá povinnosti auditu
(3) účetní závěrka ke dni vyhlášení konkurzu nebo likvidace
(4) účetní závěrka není k dispozici
Podniky s podstatným vlivem
Rok 2000
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (1)
Interleasing a.s. (3)
Coris, a.s. (4)
ECS Leasing, a.s. (2)
Congress Hotel, s.r.o. (4)
Opravné položky
Celkem
Rok 1999
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (1)
Interleasing, a.s. (3)
Coris, a.s. (1)
ECS Leasing, a.s. (2)
Congress Hotel, s.r.o. (2)
Opravné položky
Celkem

Majetková účast
(tis. Kč)
78 000
16 200
660
250
23
-26 880
68 253

Majetková účast
%
50,00
30,00
29,86
25,00
23,00

Vlastní jmění Hospodářský výsledek
(100 %) (tis. Kč)
(100 %) (tis. Kč)
149 392
14 207
-11 837
3 466
n/a
n/a
-39 486
-14 877
n/a
n/a

Majetková účast
(tis. Kč)
78 000
16 200
660
250
23
-16 473
78 660

Majetková účast
%
50,00
30,00
29,86
25,00
23,00

Vlastní jmění Hospodářský výsledek
(100 %) (tis. Kč)
(100 %) (tis. Kč)
135 185
-840
-11 837
3 466
11 345
407
-25 599
5 308
-206
0

Pro stanovení položek „Vlastní jmění“ a „Hospodářský výsledek“ jsou použity následující informační zdroje:
(1) auditovaná účetní závěrka
(2) nedokončen audit účetní závěrky roku 2000 (1999) nebo společnost nepodléhá povinnosti auditu
(3) účetní závěrka ke dni vyhlášení konkurzu nebo likvidace
(4) účetní závěrka není k dispozici
(b) Účetní a současná hodnota u majetkových účastí
Rok 2000
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti s podstatným vlivem
Půjčky podnikům s rozhodujícím vlivem
Ostatní majetkové účasti
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Celkem
Rok 1999
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti s podstatným vlivem
Půjčky podnikům s rozhodujícím vlivem
Ostatní majetkové účasti
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Celkem

Účetní hodnota
(tis. Kč)
4 913 136
68 253
0
2 854 945
18 600
7 854 934

Současná hodnota
(tis. Kč)
5 013 340
70 732
0
4 124 357
18 600
9 227 029

Účetní hodnota
(tis. Kč)
3 732 176
78 660
174 386
4 537 174
229 888
8 752 284

Současná hodnota
(tis. Kč)
4 220 256
84 601
174 386
4 848 695
229 888
9 557 826
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(c) Účetní a současná hodnota pozemků a staveb
Pozemky
(tis. Kč)
Pořizovací cena k 31. 12. 1999
639 855
Přírůstky
200 930
Přeúčtování
268
Úbytky
-14 948
Pořizovací cena k 31. 12. 2000
826 105
Oprávky k 31. 12. 1999
0
Odpisy 2000
0
Přeúčtování
0
Vyřazení
0
Oprávky k 31. 12. 2000
0
Zůstatková cena k 31. 12. 1999
639 855
Zůstatková cena k 31. 12. 2000
826 105
Opravné položky k 31. 12. 1999
437 672
Opravné položky k 31. 12. 2000
44 839
Čistá výše k 31. 12. 1999
202 183
Čistá výše k 31. 12. 2000
781 266
Současná hodnota pozemků a staveb k 31. 12. 2000

Stavby
(tis. Kč)
8 822 417
567 055
16 460
-397 931
9 008 001
944 666
174 766
0
-51 762
1 067 670
7 877 751
7 940 331
0
1 078 400
7 877 751
6 861 931

Pořízení a zálohy
(tis. Kč)
234 780
125 936
-16 601
-10 764
333 351

234 780
333 351

234 780
333 351

Celkem
(tis. Kč)
9 697 052
893 921
127
-423 643
10 167 457
944 666
174 766
0
-51 762
1 067 670
8 752 386
9 099 787
437 672
1 123 239
8 314 714
7 976 548
7 976 548

Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebylo provedeno ocenění nemovitostí nezávislým znalcem, posoudila společnost
na základě interní analýzy přiměřenost hodnoty vykázané v účetnictví vzhledem k aktuální tržní ceně a v případě
významného rozdílu byly vytvořeny odpovídající opravné položky. V roce 2000 byly vytvořeny opravné položky ve výši
685 567 tis. Kč (1999: 87 672 tis. Kč).
(d) Účetní a současná hodnota ostatního finančního umístění
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Rok 2000
Ostatní finanční umístění a pohledávky ze složených depozit
Cenné papíry s proměnlivým výnosem
Cenné papíry s pevným výnosem
Ostatní půjčky
Depozita u bank
Finanční umístění v investičních společnostech a fondech
Ostatní finanční umístění
Pohledávky ze složených depozit
Finanční umístění jménem pojištěných
Celkem

Účetní hodnota
(tis. Kč)
5 557 167
52 649 576
161 500
7 608 942
1 135 660
401 634
23 911
38 187
67 576 577

Současná hodnota
(tis. Kč)
6 033 020
52 649 576
161 500
7 608 942
1 275 762
401 634
23 911
39 460
68 193 355

Rok 2000
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
Běžné účty
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
Vlastní akcie
Celkem

Účetní hodnota
(tis. Kč)
1 543 251
161 142
104 446
1 808 839

Současná hodnota
(tis. Kč)
1 543 251
161 142
104 446
1 808 839

Rok 1999
Ostatní finanční umístění a pohledávky ze složených depozit
Cenné papíry s proměnlivým výnosem
Cenné papíry s pevným výnosem
Ostatní půjčky
Depozita u bank
Fin. umístění v investičních společnostech a fondech
Ostatní finanční umístění
Pohledávky ze složených depozit
Celkem

Účetní hodnota
(tis. Kč)
3 481 118
32 759 496
1 382 884
24 141 617
1 518 851
783 702
35 277
64 102 945

Současná hodnota
(tis. Kč)
3 998 340
32 759 496
1 382 884
24 141 617
1 741 445
783 702
35 277
64 842 761

Rok 1999
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
Běžné účty
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
Vlastní akcie
Celkem

Účetní hodnota
(tis. Kč)
1 932 659
129 746
103 593
2 165 998

Současná hodnota
(tis. Kč)
1 932 659
129 746
103 593
2 165 998

III.3. Pohledávky a závazky
(a) Pohledávky a opravné položky

Pohledávky z pojištění a zajištění
Ostatní pohledávky:
Odložená daňová pohledávka
Pohledávky z finančního umístění
Ostatní položky
Celkem hrubá výše pohledávek
Opravné položky k pohledávkám z pojištění
Opravné položky k ostatním pohledávkám
Opravné položky celkem
Celkem čistá výše pohledávek

2000 (tis. Kč)
4 874 672

1999 (tis. Kč)
4 066 371

2 772 077
6 208 549
697 433
14 552 731
2 164 951
2 729 656
4 894 607
9 658 124

0
3 419 625
486 722
7 972 718
1 936 992
377 596
2 314 588
5 658 130

V roce 2000 jsou do pohledávek z finančního umístění a do opravných položek k ostatním pohledávkám zahrnuty pohledávky a opravné položky za podniky v konkurzním řízení, které byly v roce 1999 vedeny na bankovních účtech a na
účtech opravných položek k ostatním aktivům k nim byly tvořeny opravné položky.
(b) Závazky

Závazky z pojištění a zajištění
Ostatní závazky
Závazky daňové a za sociální a zdravotní pojištění
Z toho odložený daňový závazek
Bankovní úvěry (krátkodobé půjčky)
Celkem

2000 (tis. Kč)
3 247 965
5 875 748
276 096
204 211
167 500
9 567 309

1999 (tis. Kč)
4 281 926
3 049 170
278 923
151 658
7 610 019

Stav závazků z pojištění a zajištění je ovlivněn výší přijatých úhrad na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla. K 31. prosinci 2000 vykazuje společnost krátkodobou půjčku na operace související s finančním
umístěním.
(c) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)
Celkový objem dlouhodobých závazků se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let dosáhl k datu účetní závěrky
výše 248 tis. Kč, ke stejnému datu evidovala společnost dlouhodobé pohledávky v celkové výši 155 505 tis. Kč.
(d) Závazky a pohledávky z aktivního a pasivního zajištění
Společnost vykazuje následující saldo závazků/pohledávek z aktivního a pasivního zajištění:
Aktivní zajištění
Pohledávky při operacích zajištění
Závazky při operacích zajištění
Saldo závazků a pohledávek

2000 (tis. Kč)
143 142
9 044
134 098

1999 (tis. Kč)
68 934
8 481
60 453

Pasivní zajištění
Pohledávky při operacích zajištění
Závazky při operacích zajištění
Saldo závazků a pohledávek

2000 (tis. Kč)
331 643
63 740
267 903

1999 (tis. Kč)
253 302
51 158
202 144

(e) Převod práv a povinností souvisejících se zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla na Českou kancelář pojistitelů
V souvislosti s provozováním zákonného pojištění podle právního předpisu vykazovala společnost v účetních obdobích
před účinností zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zde dále jen
„Zákon“) v aktivech položku s názvem pohledávka za MF ČR vyjadřující deficit (nedostatečnost) přijatého pojistného ke
krytí pojistně technických závazků a nákladů spojených s tímto druhem pojištění. Jeho výše ke konci platnosti původního
právního uspořádání, k 31. prosinci 1999, činila 2 561 170 tis. Kč. Forma zákonného pojištění byla ustanoveními Zákona k 31. prosinci 1999 s platností od 1. ledna 2000 nahrazena povinně smluvním pojištěním. Ustanoveními Zákona
tak dne 1. ledna 2000 přešla na Českou kancelář pojistitelů (dále jen „Kancelář“) všechna práva a povinnosti vzniklé
ze zákonného pojištění před 31. prosincem 1999. Zákon v § 29 stanovil společnosti povinnost převést prostředky technických rezerv tohoto pojištění na Kancelář: „Společnost převede do posledního dne měsíce následujícího po ověření
účetní závěrky za rok 1999 auditorem na zvláštní účet Kanceláře částku odpovídající výši prostředků technických rezerv
vytvořených z pojistného za zákonné pojištění přijatého do 31. prosince 1999 po odpočtu výše pojistného plnění vyplaceného ze zákonného pojištění od 1. ledna 2000 k datu převodu.“ Dále Zákon stanovil subjekt, na jehož vrub přechází
případná nedostatečnost (deficit) prostředků rezerv zákonného pojištění: „Pokud prostředky na tomto účtu nepostačují,
úhrada závazků ze zákonného pojištění a nákladů s jejich vyřízením spojených jde na vrub Kanceláře.“
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Dne 1. června 2000 vedení společnosti projednalo se zástupci správní rady Kanceláře problematiku zúčtování práv
a povinností. Na základě tohoto jednání správní rada Kanceláře konstatovala, že níže uvedený přehled odpovídá ustanovením zákona, vzala na vědomí použitou metodologii vyčíslení prostředků technických rezerv, uložila výkonnému řediteli
provést zúčtování práv a povinností přešlých na Kancelář a ponechala si právo prověřit přiměřenost výše pojistně technických rezerv. V níže uvedené tabulce je uveden přehled práv (kladné hodnoty) a povinností (záporné hodnoty) přešlých
k 1. lednu 2000 na Kancelář.
(tis. Kč)
10 771 132
-173 502
10 597 630
2 561 170
8 036 460

Hrubá výše rezervy na pojistná plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti k 31. 12. 1999
Podíl zajišťovatelů na rezervě na pojistná plnění
Čistá výše rezervy na pojistná plnění
Deficit ze zákonného pojištění (v roce 1998 pohledávka za MF ČR)
Zůstatek prostředků technických rezerv ze zákonného pojištění

Na základě postupů účtování byl převod práv a povinností za Kanceláří proúčtován pouze bilančně. Na základě ustanovení Zákona společnost od 1. ledna 2000 uplatňuje práva a povinnosti ze zákonného pojištění a vykonává je jménem
a na účet Kanceláře. O této činnosti vede společnost účetní evidenci odděleně od účetní evidence o ostatní činnosti.

III.4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
Pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má společnost rozhodující nebo podstatný vliv
Pohledávky
Společnost
PM – Leasing a.s.
ČP Leasing, a.s.
Česká poisťovňa – Slovensko, a.s.
Česká životní, a.s.
Krátký film Praha a.s.
Pragosil a.s.
Česká pojišťovna Zdraví a.s.
Univerzální správa majetku a.s.
ASMO s.r.o.
Hotel Esplanade a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (*)
ČP Direct pojišťovna, a.s.
Penzijní fond ČP, a.s.
ČP finanční služby a.s.
ČP finanční servis a.s.
Expandia Banka, a.s.
ČP finanční holding a.s.
KIS a.s. – kapitálová investiční společnost ČP
Protěž, s.r.o.
Celkem

2000
(tis. Kč)
265 870
100 000
83 263
72 579
68 055
37 177
21 664
17 657
8 939
3 537
3 119
2 439
2 390
1 046
157
131
78
30
0
688 131

1999
(tis. Kč)
371 849
348 411
67 596
50 000
71 300
38 658
9 488
3 328
5 994
511
6 241
3 780
485
1 253
290
0
211
458
4 202
984 055

Závazky
Společnost
ČP finanční servis a.s.
ČP finanční služby a.s.
ČP finanční holding a.s.
Česká životní, a.s.
ČP Direct pojišťovna, a.s.
Expandia Banka, a.s.
Česká pojišťovna Zdraví a.s.
Univerzální správa majetku a.s.
Penzijní fond ČP, a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (*)
KIS a.s. – kapitálová investiční společnost ČP
ČP Leasing, a.s.
Česká poisťovňa – Slovensko, a.s.
Celkem

2000
(tis. Kč)
210 000
200 000
105 113
30 914
6 736
4 448
4 374
1 500
398
301
245
211
92
564 332

1999
(tis. Kč)
210 040
200 261
105 020
1 668
10 283
0
1 086
580
0
0
0
100
191
529 229

(*) V ČESCOB, úvěrové pojišťovně, a.s. má společnost podstatný vliv.
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III.5. Hmotný movitý majetek

Pořizovací cena k 31. 12. 1999
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2000
Oprávky k 31. 12. 1999
Odpisy 2000
Přeúčtování
Vyřazení
Oprávky k 31. 12. 2000
Zůstatková cena k 31. 12. 1999
Zůstatková cena k 31. 12. 2000

Hmotný movitý
majetek
(tis. Kč)
2 328 878
215 632
31 492
-206 867
2 369 135
1 619 674
286 524
0
-199 276
1 706 922
709 204
662 213

Pořízení maj.
a poskyt. zálohy
(tis. Kč)
40 827
4 881
-31 619
-282
13 807
—
—
—
—
—
40 827
13 807

Celkem
(tis. Kč)
2 369 705
220 513
-127
-207 149
2 382 942
1 619 674
286 524
0
-199 276
1 706 922
750 031
676 020

III.6. Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv/pasiv
(a) Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy neživotního pojištění

Stav k 1. 1.
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 12.

2000 (tis. Kč)
1 233 736
671 065
974 578
930 223

1999 (tis. Kč)
308 006
1 233 736
308 006
1 233 736

V roce 2000 se z celkové částky 930 223 tis. Kč časově rozlišených pořizovacích nákladů vztahuje 259 158 tis. Kč
(1999: 518 316 tis. Kč) k nákladům, které vznikly v průběhu roku 1999 v souvislosti se zavedením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tyto náklady jsou časově rozlišeny nelineárním způsobem.
(b) Kurzové rozdíly aktivní a pasivní
K 31. prosinci 2000 byly účtovány kurzové rozdíly aktivní v celkové výši 293 814 tis. Kč (1999: 64 922 tis. Kč) a kurzové
rozdíly pasivní ve výši 394 012 tis. Kč (1999: 91 677 tis. Kč). Společnost vytvořila rezervu na kurzové ztráty (viz bod
III.9. přílohy).

III.7. Vlastní jmění
(a) Základní jmění
Registrované základní jmění se skládá z 1 347 457 ks akcií na jméno, 1 977 437 ks akcií na doručitele, 87 497 ks
zaměstnaneckých akcií. Všechny akcie jsou v nominální hodnotě 1 000 Kč. K 31. prosinci 2000 bylo splaceno
100 % základního jmění, tj. 3 412 391 tis. Kč. Výše základního jmění společnosti je v souladu s požadavky zákona
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví s ohledem na pojistná odvětví, ve kterých společnost oprávněně podniká. Stav
základního jmění je následující:

Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatek k 31. 12. 2000

Počet akcií (ks) Základní jmění (tis. Kč)
3 412 391
3 412 391
3 412 391
3 412 391

Celkem (tis. Kč)
3 412 391
3 412 391

(b) Vlastní akcie
Společnost PPF investiční holding a.s. (dále jen PPF) požádala 20. srpna 1998 dozorčí radu společnosti o vyslovení
souhlasu s převodem 349 988 ks vlastních akcií společnosti, které jsou podle jejích stanov převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady. Dozorčí rada odmítla tento souhlas udělit. Tímto společnosti k 28. srpnu 1998 vznikla povinnost
odkoupit předmětné akcie, k čemuž k datu sestavení účetní závěrky nedošlo. Na základě Smlouvy o úpravě vlastnických
vztahů při odkupu vlastních akcií mezi společností a PPF (ve znění dodatku č. 4 k této smlouvě) dojde k odkupu nejpozději do 20. srpna 2002. Odkup je podmíněn rozhodnutím PPF, že na odkupu předmětných akcií trvá. Ocenění těchto
akcií ve výši 4 040,30 Kč za akcii vychází z výpočtu váženého průměru cen z obchodů uskutečněných na veřejných
trzích za období šesti měsíců před datem, kdy dozorčí rada odmítla vydat souhlas k převodu předmětných akcií, který
provedlo Středisko cenných papírů Praha. Celková částka odkupu byla úročena podle smlouvy. Dne 28. prosince 2000
byl uzavřen dodatek č. 5. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena, kterou je povinna společnost zaplatit za
vlastní akcie, již nebude nadále obsahovat sjednaný úrok. Na základě tohoto dodatku společnost rozhodla odúčtovat
o mimořádných výnosů úrokové náklady za léta 1998 – 1999 v celkové výši 176 001 tis. Kč. Zúčtované úrokové náklady
za rok 2000 činí 0 tis. Kč. Společnost poskytla v roce 2000 PPF zálohu na kupní cenu akcií v celkové výši 197 794 tis. Kč.
Rozhodne-li se PPF, že na odkupu předmětných akcií netrvá, je povinna zálohu vrátit. Společnost drží 80 854 ks vlastních akcií (1999: 80 037 ks). Jedná se o zaměstnanecké akcie, jejichž celková emise činila 87 497 ks.

51

(c) Přehled pohybů vlastního jmění
Zůstatek k 1. 1. 2000
(tis. Kč)
Základní jmění
3 412 391
Jiné kapitálové fondy
82 216
Zisk běžného období
1 057 633
Nerozdělený zisk
1 236 820
Zákonný rezervní fond
111 116
Ostatní fondy
110 239
Celkem
6 010 415

Příděly
(tis. Kč)

1 004 752
157 328
953
1 163 033

Čerpání
(tis. Kč)

Zisk za rok 2000
(tis. Kč)

36 447
1 057 633

4 314 595

68 000
1 162 080

4 314 595

Celkem
(tis. Kč)
3 412 391
45 769
4 314 595
2 241 572
268 444
43 192
10 325 963

Pozn.: Ve sledovaném účetním období je účet emisního ážia nulový, nebyly vydány žádné akcie a nebyly vyplaceny žádné
tantiémy ani dividendy. Společnost převedla v roce 2000 do zákonného rezervního fondu příděl na vlastní (zaměstnanecké) akcie ve výši 104 446 tis. Kč. Povinnost vytvářet rezervní fond na akcie vykázané v aktivech, je dána novelou
Obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb., § 161 d. Novela Obchodního zákoníku ruší zaměstnanecké akcie jako zvláštní
druh akcií (viz bod III.13.(b)).
(d) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Zisk běžného období
Příděl do zákonného rezervního fondu
Příděl do rezervního fondu na vlastní akcie
Příděl do sociálního fondu
Nerozdělený zisk

Plán 2000
(tis. Kč)
4 314 595
215 730
—
—
4 098 865

Skutečnost 1999
(tis. Kč)
1 057 633
52 881
—
—
1 004 752

2000 (tis. Kč)
56 893 332
1 992 039
58 885 371

1999 (tis. Kč)
55 800 126
1 093 206
56 893 332

450 570
58 434 801

857 455
56 035 877

III.8. Technické rezervy
(a) Rezerva pojistného životních pojištění

Počáteční zůstatek k 1. 1.
Změna stavu rezervy
Konečný zůstatek k 31. 12.
Z toho:
rezerva na nezasloužené pojistné a měsíční dotační podíly
životní rezerva a rezerva na pojistná plnění

V roce 2000 se část rezervy na nezasloužené pojistné životního pojištění ve výši 334 942 tis. Kč již vykazuje v rámci
rezervy na nezasloužené pojistné.
(b) Rezerva na pojistná plnění
V následujících tabulkách jsou obsaženy rezervy na pojistná plnění v hrubé výši včetně nákladů na likvidaci:
Hrubá výše rezervy na pojistná plnění podle nahlášenosti:

Hrubá výše rezervy na pojistné události hlášené, ale neuhrazené (RBNS)
Hrubá výše rezervy na pojistné události nastalé, ale dosud nenahlášené (IBNR)
Celkem

2000 (tis. Kč)
7 170 710
3 546 598
10 717 308

1999 (tis. Kč)
13 668 389
4 631 518
18 299 907

V roce 2000 došlo ke snížení rezervy v souvislosti s převodem závazků, práv a povinností ze zákonného pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla na Českou kancelář pojistitelů (viz bod III.3.(e)).
Od 1. ledna 2000 společnost sjednává pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Výsledek likvidace pojistných událostí
Následující přehled uvádí výsledek likvidace pojistných událostí, tzv. run-off analýzu stavu rezerv na pojistné události
k 31. prosinci 1999. Výsledkem analýzy je rozdíl mezi stavem rezervy na konci jednotlivých let, plněními vyplacenými
z událostí, na něž se tato rezerva vztahuje a stavem této rezervy k 31. prosinci 2000. Hodnoty jsou uváděny v hrubé výši, bez nákladů na likvidaci a bez pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla:
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Pojistné odvětví
Úraz
Motorová vozidla – ostatní druhy
Námořní, letecké a dopravní
Požár a ostatní škody na majetku
Pojištění odpovědnosti
Zemědělská pojištění
Ostatní
Celkem

2000 (tis. Kč)
75 423
187 526
56 505
256 333
138 416
7 319
-12 297
709 225

1999 (tis. Kč)
280 895
122 036
245 842
-64 261
137 307
8 154
44 932
774 905

(c) Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu s podmínkami stanovenými v pojistných smlouvách podle metod popsaných v bodě I.3.(g). Její rozčlenění dle pojistných odvětví je uvedeno v následující tabulce:

Pojištění odpovědnosti za škodu působenou provozem vozidla
Ostatní pojištění
Celkem

2000 (tis. Kč)
150 000
8 983
158 983

1999 (tis. Kč)
—
29 294
29 294

Výše rezervy na bonifikaci v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31. prosinci 2000 ve výši
150 000 tis. Kč byla stanovena na základě podrobných údajů o jednotlivých smlouvách a pojistných událostech z těchto
smluv.
(d) Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva vychází z postupů stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 75/2000 Sb. Způsob tvorby
a čerpání této rezervy je popsán v bodě I.3.(h).
Pojistné odvětví
Úraz
Motorová vozidla – odpovědnost
Motorová vozidla – ostatní druhy
Námořní, letecké a dopravní
Požár a ostatní škody na majetku
Pojištění odpovědnosti
Zemědělská pojištění
Aktivní zajištění
Český jaderný pool
Ostatní
Celkem

2000 (tis. Kč)
274 255
44 388
483 354
14 841
346 295
76 925
23 508
51 917
98 921
0
1 414 404

1999 (tis. Kč)
186 897
0
389 141
15 146
310 268
88 999
77 468
43 094
88 987
200 000
1 400 000

Pro výpočet rezervy použila společnost následující sazby:
Odvětví neživotního
pojištění
Český jaderný pool
Ostatní

Sazba pro
tvorbu rezervy
0,75
0,03

Sazba maximální
hranice vyrovnávací rezervy
6
0,20

Horní mez škodného
poměru pro jednotlivá odvětví
0,25
0,65

(e) Ostatní technické rezervy
Tvorbu a čerpání ostatních technických rezerv, popsané v bodě I.3.(k), představuje následující tabulka:

Počáteční stav k 1. 1. 2000
Tvorba
Čerpání
Konečný stav k 31. 12. 2000

Ostatní technické rezervy (tis. Kč)
537 691
509 901
52 679
994 913

Dne 12. října 1999 získala společnost licenci k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla podle Zákona č. 168/1999 Sb. (dále jen „Zákon“) a stala se členem Kanceláře. Dne 1. ledna 2000 přešla
všechna práva a povinnosti související s provozováním zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
motorového vozidla (dále jen „zákonná odpovědnost“) na Kancelář. Podle § 18 odst. 6 Zákona člen Kanceláře „ručí
za její závazky v poměru podle výše svých příspěvků a za tímto účelem je povinen tvořit technické rezervy“.V souladu
s § 13 Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon o pojišťovnictví“) požádala společnost Ministerstvo
financí ČR (dále jen „MF“) o udělení souhlasu s tvorbou ostatní technické rezervy na závazky vyplývající z jejího členství
v Kanceláři a dne 2. ledna 2001 obdržela souhlas s její tvorbou. Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných
informací toho názoru, že výše vytvořené rezervy je přiměřená krytí nákladů na pojistné události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se společností převzatým závazkem z titulu zákonné odpovědnosti. Konečná výše nákladů na pojistné
události bude přesně známa až za několik let a prostředky nutné k úhradě těchto pojistných událostí budou záviset na
dosaženém výnosu z prostředků finančního umístění. Podíl společnosti na těchto nákladech na pojistná plnění bude
určen podle jejího podílu na trhu tohoto druhu pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných událostí.
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III.9. Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Tvorbu a čerpání rezerv na ostatní rizika a ztráty v účetním období představuje následující tabulka:
Počáteční stav
Druh rezervy:
1. 1. 2000 (tis. Kč)
Rezerva na kurzové ztráty
64 922
Rezerva na ostatní rizika
0
Rezerva na smluvní poj. zaměstnanců
59 618
Rezerva na rizika spojená s fin. umístěním
0
Rezerva na opravy hmotného majetku
15 205
Rezerva na provize
293 000
Rezervy na ostatní rizika a ztráty celkem
432 745

Tvorba 2000
(tis. Kč)
293 814
278 944
11 342
26 208
500
0
610 808

Použití 2000
Konečný stav
(tis. Kč) 31. 12. 2000 (tis. Kč)
64 922
293 814
0
278 944
14 274
56 686
0
26 208
11 755
3 950
293 000
0
383 951
659 602

K 31. prosinci 2000 činily nerealizované kurzové rozdíly aktivní 293 814 tis. Kč, společnost na tyto nerealizované
kurzové ztráty vytvořila rezervu ve stejné výši. V roce 1999 byla vytvořena rezerva ve výši 293 000 tis. Kč na odměny
za správu pojistných smluv, které společnost v roce 2000 jednorázově vyplatila. Vzhledem k rozdílu mezi odhadovanými
náklady spojenými s likvidací zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
zahrnutými v rezervě na pojistná plnění předané Kanceláří (5 %) a skutečnými náklady vyplývajícími ze smlouvy mezi
společností a Kanceláří (12 %), vytvořila společnost v roce 2000 rezervu na ostatní rizika ve výši 278 944 tis. Kč.

III.10. Podrozvahové pohledávky a závazky
(a) Závazky z pronájmu
V následujících letech bude společnost uhrazovat následující splátky dlouhodobého pronájmu, na které netvořila rezervu:

Do 1 roku včetně
1 až 2 roky
2 až 3 roky
3 až 4 roky
4 až 5 let
Více než 5 let
Celkem

2000 (tis. Kč)
97 052
55 981
40 737
17 629
15 910
117 780
345 089

1999 (tis. Kč)
92 684
85 675
41 378
24 589
15 364
70 870
330 560

(b) Možné budoucí závazky
Opce k nákupu HOME CREDIT FINANCE a.s.
Společnost má právo (call opci) na nákup podílu ve společnosti Home Credit Finance a.s. na základě Smlouvy o převodu
akcií s právem opce ze dne 29. prosince 2000 uzavřené mezi společností a PPF (Cyprus) Limited. Opce je platná do
29. prosince 2001. Představenstvo společnosti doposud své právo neuplatnilo.
(c) Závazky kryté věcným zajištěním a záruky
Kreditní podpora k obligacím ČP Leasing, a.s.
Společnost v roce 2000 vystavila kreditní podporu k obligacím společnosti ČP Leasing, a.s. ve výši 2 000 000 tis. Kč.
Obligace společnosti ČP Leasing, a.s. byly současně z velké části nakoupeny do portfolia společnosti. K 31. prosinci 2000
společnost neeviduje žádné další závazky kryté věcným zajištěním ani záruky.
(d) Swapy
Reálná hodnota swapů představuje současnou hodnotu očekávaných peněžních toků z těchto swapů. Očekávané budoucí peněžní toky jsou odvozeny z forwardových úrokových sazeb, měnových kurzů a akciových indexů. Forwardové úrokové
sazby jsou stanoveny ze swapové výnosové křivky k 31. prosinci. Nominální hodnota představuje celkovou hodnotu podkladových aktiv k uzavřeným swapům. Nominální a reálná hodnota jsou vedeny v podrozvaze a pomocné evidenci.
Účetní hodnota představuje časové rozlišení nákladů a výnosů k datu účetní závěrky.
Swapy
Nominální hodnota
Účetní hodnota
Odhad reálné hodnoty

2000 (tis. Kč)
28 444 838
468 340
809 900

1999 (tis. Kč)
35 029 662
1 774 126
2 438 370

Úrokové swapy
Společnost používá úrokové swapy jako součást své strategie řízení rizika změny úrokových sazeb a tedy i k úpravě úrokových profilů jednotlivých investic a technických závazků. Úrokové swapy představují závazek dvou stran vyměnit jednu
nebo více pevných nebo variabilních úrokových plateb vypočtených na základě dohodnuté podkladové hodnoty (nominální hodnoty). Podkladová hodnota je částka, ze které jsou pomocí úrokových sazeb vypočteny toky plateb plynoucí
z úrokových derivátů. Tato podkladová hodnota je často používaná k vyjádření objemu těchto transakcí, avšak není ve
skutečnosti mezi protistranami vyměňována. Constant maturity swap je dohoda, která zavazuje protistrany po určitou
dobu si vyměňovat dva toky úrokových plateb, které jsou vypočteny na základě periodicky upravovaných krátkodobých
úrokových sazeb z dlouhodobé úrokové sazby, jež jsou aplikovány na stejnou podkladovou hodnotu. Forward starting
swap je dohoda, která zavazuje dvě protistrany vstoupit do úrokového swapu k dohodnutému budoucímu datu za podmí-
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nek dohodnutých ke dni uzavření obchodu. Podkladové hodnoty a vážené průměrné úrokové sazby plynoucí z úrokových
swapů jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Úrokové swapy
Sazba získaná fixní/placená pohyblivá
Rok 2000
Zbytková splatnost:
– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let
Celkem
Rok 1999
Zbytková splatnost:
– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let
Celkem
1)
2)

2)
3)

Celkem
Rok 1999
Zbytková splatnost:

– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let

– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let

Celkem

—

2)

2)

10,98%

5,73%

—
11,66%
10,45%
10,95%

—
9,07%
8,43%
8,73%

Hodnota
tis. Kč
0
7 055 000 1)
6 500 000
13 555 000
2
2
5
9

000
500
000
500

000
000
000
000

Vážená průměrná sazba
získaná
placená
—

—

2)

2)

5,64%

9,66%

9,32%
7,86%

13,79%
9,09%

3)

3)

8,69%

12,85%

Hodnota
tis. Kč
0
500 000
400 000
900 000
0
5 000 000
1 000 000
6 000 000

Vážená průměrná sazba
získaná
placená
—
—
5,44%
6,18%
8,55%
10,30%
6,82%
8,01%
—

—

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Platby získané z těchto swapů v roce 1999 byly denominované v různých měnách, z toho důvodu by byl výpočet průměrné sazby zkreslující. Během roku 1999 nebyla placena z těchto swapů žádná platba.

Forward starting swapy
Rok 2000
Zbytková splatnost:

Celkem
Rok 1999
Zbytková splatnost:

– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let

– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let

Celkem
1)

0
5 045 000
6 200 000
11 245 000

—

Převedeno do CZK kurzem 9,122 CZK/PLN (fixing ČNB 29. 12. 2000).
Platby z těchto swapů byly determinované v různých měnách, z toho důvodu by byl výpočet průměrné sazby zkreslující.
Během roku 1999 nebyla z tohoto swapu realizována žádná platba.

Constant maturity swapy
Rok 2000
Zbytková splatnost:

1)

0
4 886 000 1)
5 500 000
10 386 000

Vážená průměrná sazba
získaná
placená

Převedeno do CZK kurzem 9,122 CZK/PLN (fixing ČNB 29. 12. 2000).
Platby z těchto swapů byly determinované v různých měnách, z toho důvodu by byl výpočet průměrné sazby zkreslující.

Úrokové swapy
Sazba získaná pohyblivá/placená fixní
Rok 2000
Zbytková splatnost:
– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let
Celkem
Rok 1999
Zbytková splatnost:
– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let
Celkem
1)

Hodnota
tis. Kč

Hodnota
tis. Kč
0
0
0
0
0
0
4 500 000
4 500 000

Vážená průměrná sazba
získaná (fixní) placená (pohyblivá)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7,91%
7,91%

1)
1)

—
—

K 31. prosinci 1999 nebyla žádná placená sazba známa.

Cross currency swapy
Cross currency swap je dohoda, která zavazuje protistrany po určitou dobu si vyměňovat dva toky úrokových plateb
v různých měnách, a na konci dohodnuté doby si vyměnit odpovídající podkladovou hodnotu s použitím směnného kurzu
dohodnutého na počátku transakce. Referenční úrokové sazby mohou být fixní a nebo pravidelně přeceňované.
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Cross currency swapy
Rok 2000
Zbytková splatnost:

Celkem
Rok 1999
Zbytková splatnost:

– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let

– do 1 roku
– 1 rok až 5 let
– více než 5 let

Celkem
1)
2)

Hodnota
tis. Kč
0
1 065 000 2)
1 345 000
2 410 000
0
420 000
500 638
920 638

Vážená průměrná sazba
získaná (fixní) placená (pohyblivá)
—
—
1)

1)

1)

1)

—

—

—

—

1)

1)

11,78%
—

9,25%
—

Platby z těchto swapů byly denominované v různých měnách, z toho důvodu by byl výpočet průměrné sazby zkreslující.
Převedeno do CZK kurzem 37,813 CZK/USD (fixing ČNB k 29. 12. 2000).

Total return swapy
Total return swap je smlouva, která zavazuje protistrany po určitou dobu si vyměňovat dva toky plateb: jeden tok plateb
je vypočten na základě vývoje ceny předem dohodnutého podkladového aktiva aplikovaného na dohodnutou podkladovou hodnotu; druhý tok plateb je vypočten s použitím pravidelně přeceňované krátkodobé úrokové sazby aplikované na
stejnou podkladovou hodnotu.
Total return swapy (TRS)
Rok 2000
Pohyblivá sazba
Fixní sazba
Celkem
Rok 1999
Pohyblivá sazba
Fixní sazba
Celkem
1)
2)
3)
4)

Hodnota
tis. Kč
350 000
843 838
1 193 838
1 477 433 2) 3)
1 883 379 2) 3)
3 360 812

Vážená průměrná sazba
získaná
placená
1)

3)

1)

3)

—

—

4)

3)

4)

3)

—

—

Získaná sazba z některých TRS je vázána na výnos z koše akciových indexů.
Převedeno do CZK kurzem 35,979 CZK/USD a 36,13 CZK/EUR (fixing ČNB 31. 12. 1999).
Platby z těchto swapů byly denominované v různých měnách, z toho důvodu by byl výpočet průměrné sazby zkreslující.
Získaná sazba z TRS je vázána na výnos z koše akciových indexů.

(e) FRA – dohoda o termínové úrokové sazbě
Dohoda o termínové úrokové sazbě umožňuje zajistit pro dané období v budoucnosti požadovanou úrokovou sazbu pro
určitý závazek či pohledávku.
FRA
Získaná pohyblivá/placená fixní
Získaná fixní/placená pohyblivá
1)

Vážená průměrná sazba
získaná
placená
1)
6,64%
1)
6,55%

1999
tis. Kč
0
3 500 000

Vážená průměrná sazba
získaná
placená
—
—
1)
6,49%

Sazby nejsou k 31. 12. 2000 dosud známy.

FRA
Získaná pohyblivá/placená fixní
Získaná fixní/placená pohyblivá
1)

2000
tis. Kč
500 000
1 500 000

Sazby nejsou k 31. 12. 2000 dosud známy.

(f) Opční obchody
Úrokové opce
Úroková opce je dohoda, která dává jedné protistraně právo obdržet platby vypočtené z dohodnuté podkladové hodnoty
a z pravidelně přeceňované úrokové sazby za podmínky, že je referenční sazba vyšší/nižší než dohodnutá limitní úroková
sazba. Podkladové hodnoty opčních obchodů jsou uvedeny v následující tabulce:
Úrokové opce
Nakoupené
Prodané

2000 (tis. Kč)
700 000
1 200 000

1999 (tis. Kč)
10 558 445
5 500 000

K 31. prosinci 2000 měla společnost ve své podrozvaze collar, swaption a cap, k 31. prosinci 1999 evidovala společnost
ve své podrozvaze cap, floors a swaption.
Měnové opce
Měnová opce je dohoda, která dává jedné protistraně právo obdržet platby vypočtené z dohodnuté podkladové hodnoty
a z příslušného měnového kurzu za podmínky, že je měnový kurz vyšší/nižší než dohodnutá limitní úroveň.
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Měnové opce
Nakoupené
Prodané

2000 (tis. Kč)
0
1 287 200

1999 (tis. Kč)
0
0

(g) Finanční nástroje
Riziko úrokových sazeb
Významná část aktiv společnosti přináší úrokový výnos. Společnost dává do souladu budoucí platby z těchto aktiv se
svými závazky z pojištění a v případě potřeby používá úrokové swapy k jejich řízení.
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko představuje účetní ztrátu, která by mohla nastat, pokud by protistrany nebyly schopny plnit závazky
z uzavřených dohod. Pro snížení dopadu úvěrového rizika provádí společnost průběžné hodnocení finanční situace svých
klientů, ale obecně nevyžaduje zajištění. Společnost je vystavena úvěrovému riziku z finančních nástrojů z důvodů možného neplnění protistranami. Vedení společnosti však neočekává vznik významných ztrát, s výjimkou ztrát zohledněných
v účetní závěrce. V údajích uvedených v bodě III.10.(d) přílohy je zahrnut swapový kontrakt s nominální hodnotou
13 750 tis. EUR, který byl svázán s dluhopisy slovenského Štátného fondu cestného hospodárstva garantovanými vládou
Slovenské republiky. Společnost tento swap ukončila k 9. únoru 2001. V roce 2000 společnost ukončila swapový kontrakt s nominální hodnotou investice 23 000 tis. USD, jehož podkladovými aktivy byly bezkuponový dluhopis Goldman
Sachs v hodnotě 42,6 % z nominální částky 23 000 tis. USD a dluhopisy v nominálních hodnotách 6 000 tis. USD
a 7 250 tis. USD společnosti FC CBO III Limited z Kajmanských ostrovů, jejichž výnos závisí na výnosech dluhopisů
vybraných amerických společností v majetku FC CBO III Limited s průměrným ratingem Ba2 (Moody’s Investor Service).
Ukončením kontraktu byla podkladová aktiva převedena přímo do majetku společnosti. Dále společnost v roce 2000
ukončila swapový kontrakt s nominální hodnotou investice 9 750 tis. USD, kde podkladovým aktivem byly dluhopisy
společnosti FC CBO III Limited, jejichž výnos závisí na výnosech dluhopisů vybraných amerických společností v majetku
FC CBO III Limited s průměrným ratingem Baa2 (Moody’s Investor Service). Ukončením kontraktu byla podkladová aktiva
převedena přímo do majetku společnosti.

III.11. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
(a) Pojistné prémie a slevy
Společnost poskytla na základě pojistných podmínek a pojistných smluv neživotního pojištění pojistné prémie a slevy ve
výši 19 021 tis. Kč (1999: 20 540 tis. Kč)
(b) Provozní výdaje
Rok 2000
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (bez čas. rozliš.)
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Čistá výše provozních výdajů celkem

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
2 605 801
303 513
2 089 630
-327 501
4 671 443

Životní pojištění
(tis. Kč)
1 068 572
0
739 010
-678
1 806 904

Rok 1999
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (bez čas. rozliš.)
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Čistá výše provozních výdajů celkem

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
2 991 649
-925 730
1 996 903
-263 895
3 798 927

Životní pojištění
(tis. Kč)
1 123 763
0
959 237
-642
2 082 358

2000 (tis. Kč)
1 850 411
428 526
166 303
148 770
155 830
78 800
2 828 640

1999 (tis. Kč)
1 655 641
356 786
243 786
515 641
99 870
84 416
2 956 140

739 010
2 089 630

959 237
1 996 903

(c) Správní režie

Osobní náklady
Nájemné
Spotřeba materiálu
Ostatní správní náklady
Poradenství
Spotřeba energie
Správní režie celkem
Z toho:
Náklady životního pojištění
Náklady neživotního pojištění

(d) Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a přijaté odměny za rok 2000 a 1999:

Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem 2000
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem 1999

Průměrný počet
(tis. Kč)
6 466
77
6 543
7 267
73
7 340

Mzdové náklady
(tis. Kč)
1 692 752
145 477
1 838 229
1 627 259
121 280
1 748 539

Soc. a zdrav.
pojištění (tis. Kč)
588 202
50 043
638 245
564 228
42 551
606 779

Sociální náklady
(tis. Kč)
89 061
2 052
91 113
93 684
1 575
95 259
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(e) Odměňování členů správních, řídicích a dozorčích orgánů
V průběhu účetního období roku 2000 obdrželi členové správních, řídicích a dozorčích orgánů následující odměny:

Stanovené odměny
Skutečně vyplacené odměny

Členové představenstva
(tis. Kč)
45 126
35 957

Členové dozorčí
rady (tis. Kč)
11 478
11 391

Celkem
(tis. Kč)
56 604
47 348

V průběhu roku 1999 obdrželi současní a bývalí členové správních, řídicích a dozorčích orgánů následující odměny:
1999 (tis. Kč)
41 674
40 586

Stanovené odměny
Skutečně vyplacené odměny

V roce 1999 byly do celkové částky odměn zahrnuty i celkové roční odměny řídících zaměstnanců včetně těch, kteří nebyli členy představenstva nebo dozorčí rady.
(f) Půjčky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídicích a dozorčích orgánů

Půjčky poskytnuté společností
Zálohy poskytnuté společností
Celkem 2000

Členové představenstva
(tis. Kč)
148
0
148

Členové dozorčí
rady (tis. Kč)
0
0
0

(g) Ostatní technické výnosy

Použití opravných položek k pohledávkám
Ostatní položky
Celkem 2000
Zvýšení deficitu pohledávky za MF z titulu zákonného pojištění
Použití opravných položek k pohledávkám
Ostatní položky
Celkem 1999

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
258 133
3 917
262 050
295 757
46 479
3 554
345 790

Životní pojištění
(tis. Kč)
0
0
0
0
0
175
175

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
474 856
240 848
52 718
50 947
89 051
908 420
711 803
184 544
50 773
36 826
12 405
996 351

Životní pojištění
(tis. Kč)
11 234
0
11 172
1 099
0
23 505
5 977
0
12 523
0
0
18 500

2000 (tis. Kč)
383 951
197 293
77 554
68 934
60 797
469 127
1 257 656

1999 (tis. Kč)
3 131 392
204 768
72 805
232 779
138 674
200 719
3 981 137

(h) Ostatní technické náklady

Tvorba opravných položek k pohledávkám
Přebytek zákonného pojištění odpovědnosti za zaměstnavatele
Odpis pohledávek
Provize z aktivního zajištění
Ostatní položky
Celkem 2000
Tvorba opravných položek k pohledávkám
Přebytek zákonného pojištění odpovědnosti za zaměstnavatele
Odpis pohledávek
Provize z aktivního zajištění
Ostatní položky
Celkem 1999

(i) Ostatní výnosy

Použití rezervy na rizika a ztráty
Tržby za služby, nájmy a prodeje
Kurzové zisky
Úroky z bankovních účtů
Použití opravných položek
Ostatní položky
Celkem

V rámci ostatních položek vykazuje společnost i výnosy související s likvidací pojistných událostí, které společnost vyřizuje jménem a na účet Kanceláře.
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(j) Ostatní náklady
2000 (tis. Kč)
610 808
316 133
0
608 653
1 535 594

Tvorba rezerv na rizika a ztráty
Tvorba opravných položek
Úrokové náklady z odkupu vlastních akcií
Ostatní položky
Celkem

1999 (tis. Kč)
829 023
159 343
135 625
341 753
1 465 744

V rámci ostatních položek vykazuje společnost i náklady spojené s likvidací pojistných událostí, které společnost vyřizuje
jménem a na účet Kanceláře.
(k) Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem
Celková výše nákladů, které byly převedeny mezi technickým účtem životního pojištění, neživotního pojištění a netechnickým účtem podle metody uvedené v bodě I.3.(r), je ke dni účetní závěrky následující:
2000 (tis. Kč)
1 199 531
3 550 490
4 750 021

Technický účet životního pojištění
Technický účet neživotního pojištění
Celkem převedeno z netechnického účtu

1999 (tis. Kč)
1 235 258
3 515 735
4 750 993

(l) Podíly na ziscích
V roce 2000 obdržela společnost podíly na ziscích z majetkových účastí ve výši 47 497 tis. Kč (1999: 7 250 tis. Kč).
(m) Výsledek netechnického účtu
Výsledek netechnického účtu k 31. prosinci 2000 činil 1 566 699 tis. Kč (1999: -1 525 436 tis. Kč).
(n) Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek před zdaněním k 31. prosinci 2000 činil 1 613 613 tis. Kč (1999: 2 198 596 tis. Kč).

III.12. Daně
(a) Daň splatná
Společnost k 31. prosinci 2000 nevykazuje daňovou povinnost.
(b) Daň odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
Rok 2000
Rozdíl zůstatkových cen investičního majetku
Opravné položky k finanční umístění
Opravné položky k pohledávkám
Rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
Ztráty z minulých let
Odložená daňová pohledávka/závazek

Pohledávky (tis. Kč)
—
1 422 877
159 355
87 473
310 666
792 706
2 772 077

Závazky (tis. Kč)
204 211
—
—
—
—
—
204 211

Rozdíl (tis. Kč)
-204 211
1 422 877
159 355
87 473
310 666
792 706
2 567 866

Rok 1999
Rozdíl zůstatkových cen investičního majetku
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k pohledávkám
Rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
Ztráty z minulých let
Odložená daňová pohledávka/závazek

Pohledávky (tis. Kč)
—
—
—
—
—
—
—

Závazky (tis. Kč)
151 658
—
—
—
—
—
151 658

Rozdíl (tis. Kč)
-151 658
—
—
—
—
—
-151 658

V roce 1999 společnost zúčtovala do nákladů odloženou daňovou pohledávku v celkové výši 1 072 011 tis. Kč, v souladu s postupem schváleným MF ČR v roce 1997.
Vývoj rozdílů během roku
Rok 2000
Rozdíl zůstatkových cen investičního majetku
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k pohledávkám
Rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
Ztráty z minulých let
Celkem

Zůstatek
k 1. 1. 2000
(tis. Kč)
-151 658
0
0
0
0
0
-151 658

Výkaz zisků
a ztrát
(tis. Kč)
-52 553
1 422 877
159 355
86 473
310 666
792 706
2 719 524

Zůstatek
k 31. 12. 2000
(tis. Kč)
-204 211
1 422 877
159 355
86 473
310 666
792 706
2 567 866
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Rok 1999
Rozdíl zůstatkových cen investičního majetku
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k pohledávkám
Rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
Ztráty z minulých let
Celkem

Zůstatek
k 1. 1. 1999
(tis. Kč)
-94 566
1 072 011
0
0
0
0
977 445

Výkaz zisků
a ztrát
(tis. Kč)
-57 092
-1 072 011
0
0
0
0
-1 129 103

Zůstatek
k 31. 12. 1999
(tis. Kč)
-151 658
0
0
0
0
0
-151 658

III.13. Následné a významné události
(a) Významné události běžného účetního období
Podíl ve společnosti IPB a.s.
V červnu roku 2000 byla uvalena nucená správa na IPB a.s. a nucený správce prodal podnik ČSOB a.s. Současně Komise pro cenné papíry doporučila bankám ocenit akcie IPB a.s. nulovou cenou. V rámci obezřetnosti proto společnost
v roce 2000 dotvořila opravnou položku ke všem drženým akciím IPB a.s. ve výši 814 000 tis. Kč. Společnost eviduje
proto celý podíl v IPB a.s. nulovou hodnotou.
(b) Následné události
Zrušení zaměstnaneckých akcií
Novela obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. (dále jen „zákoník“) ruší zaměstnanecké akcie jako zvláštní druh akcií.
Dosavadní zaměstnanecké akcie přestávají být zvláštním druhem akcií dnem, kdy valná hromada rozhodne o změně zaměstnaneckých akcií na kmenové akcie bez zvláštních práv podle § 158 zákoníku nebo rozhodne o změně stanov, jež
upraví podmínky pro nabývání kmenových akcií zaměstnanci společnosti podle § 158 zákoníku, nejpozději však uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti zákoníku. Do té doby se použijí na zaměstnanecké akcie dosavadní předpisy.
Ovládací vztahy
V souvislosti s novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb., účinnou od 1. ledna 2001, představenstvo společnosti
po právních analýzách rozhodlo, že dojde k uzavření ovládacích smluv jak ve vztahu společnosti ke společnosti PPF a.s.
reprezentující zájmy akcionářů jednajících ve shodě a disponujících majoritním podílem na základním kapitálu společnosti, tak ve vztahu ke společnostem finanční skupiny vlastněných společností. Česká pojišťovna a.s. takto uzavřela
ovládací smlouvu se společností PPF a.s., na jejímž základě je společnost v pozici osoby řízené vůči PPF a.s. K budování
řídicích vztahů v rámci finanční skupiny České pojišťovny bylo využito společnosti ČP finanční servis a.s., která je 100%
dceřinou společností České pojišťovny a.s. Společnost ČP finanční servis a.s. na konci roku 2000 uzavřela ovládací
smlouvy se společnostmi ČP Leasing, a.s., Česká pojišťovna Zdraví a.s., Česká životní, a.s., ČP DIRECT pojišťovna, a.s.,
Penzijní fond České pojišťovny a.s., Expandia Banka, a.s., KIS a.s. – kapitálová investiční společnost ČP a Home Credit
a.s. Společnost ČP finanční servis a.s. vstoupila na základě ovládacích smluv do role řídící osoby vůči uvedeným členům
skupiny společnosti, současně je však na základě další ovládací smlouvy uzavřené s PPF a.s. v roli osoby řízené.
Investice do ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A.
Představenstvo potvrdilo dne 26. února 2001 své předchozí rozhodnutí o investici ve výši maximálně 22 000 tis. EUR
do společnosti Zeta Osteurope Holding s.a.
Rozhodnutí představenstva vydat dluhopisy
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 12. března 2001 rozhodlo o přípravě vydání vlastních dluhopisů společnosti s pětiletou splatností v objemu 4 000 000 tis. Kč.
Nákup První městské banky a.s.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy určilo dne 29. března 2001 společnost jako vítěze výběrového řízení o koupi První
městské banky a.s. Společnost je v procesu vyjednávání smluvních podmínek nákupu banky, kde termín podpisu kupní
smlouvy je stanoven do 30. června 2001.
Prodej majetkové účasti v Hotelu Esplanade a.s.
Společnost uzavřela v březnu 2001 Smlouvu o prodeji cenných papírů a postoupení pohledávek, na základě které prodala celý svůj majetkový podíl v Hotelu Esplanade a.s. Kupující musí uhradit kupní cenu do 16. května 2001.
Splacení upsaných podílů na základním jmění
Společnost v březnu 2001 doplatila podíly na základním jmění dceřiných společností ČP finanční služby a.s., ČP finanční
servis a.s., ČP finanční holding a.s.
Změna názvu Expandia Banky, a.s
V dubnu 2001 Expandia Banka, a.s., změnila svůj název na eBanka, a.s., na základě zápisu do Obchodního rejstříku.
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Doplňující informace k výroční zprávě
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Podle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 362/2000 Sb., který je novelou zákona č.591/1992 Sb., o cenných
papírech, jsou ve výroční zprávě „emitenti povinni uvést ty náležitosti prospektu, které neobsahoval prospekt těchto
cenných papírů uveřejněný před účinností tohoto zákona“. Minimální náležitosti prospektu emitenta cenného papíru
stanovuje vyhláška Ministerstva financí ČR č. 82/2001 Sb.

Základní údaje o společnosti
Obchodní firma
Právní forma
Sídlo společnosti
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Bankovní spojení
Účet
Datum vzniku

Česká pojišťovna a.s.
Akciová společnost
Spálená 16, 113 04 Praha 1
452 72 956
001-452 72 956
Komerční banka a.s. Praha 1
174 33-021/0100
1. května 1992
Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Společnost byla (ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků)
založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou
ze dne 28. 4. 1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 5. 1992.
Městský soud v Praze, Spisová značka oddíl B, vložka 1464

Právní předpis

Zapsána

Soudní, správní a rozhodčí řízení
Neexistuje soudní nebo rozhodčí řízení, které by mohlo mít významný vliv na finanční situaci a podnikání společnosti.
Společnost v rámci obezřetného přístupu ve spolupráci s auditorem vytvořila na všechny sporné případy opravné položky
či všeobecnou rezervu ve výši odpovídající riziku.

Hlavní investice
Níže uvedené nefinanční investice byly směřovány především do výstavby a rekonstrukcí budov, do jejich zařízení a dále
do výpočetní techniky.
Rok / v tis. Kč
1998
1999
2000
I. čtvrtletí 2001

Výstavba
a rekonstrukce
458 939
76 029
581 906
10 181

Zařízení
58 171
2 527
6 544
—

Kancelářská
a výp. technika
101 942
242 200
195 423
40 192

Ostatní
156 444
280 597
85 981
11 929

Celkem
775
601
869
62

496
353
854
302

Česká pojišťovna a.s. provádí investice nefinančního typu pouze v tuzemsku a z vlastních zdrojů. Objem nefinančních
investic České pojišťovny a.s. v dalších letech je očekáván v úrovni zhruba 1 mld. Kč.

Současná hodnota pozemků a staveb

Současná hodnota k 31. 12. 2000 (v tis. Kč)
Počet ks
Celková výměra v m 2

Pozemky
781 266
—
1 235 809

Stavby
6 861 931
225
—

Pořízení a zálohy
333 351
—
—

Celkem
7 976 548
—
—

Poznámka: tato tabulka doplňuje Přílohu účetní závěrky v bodě III.2.(c).

Cenné papíry vydané Českou pojišťovnou a.s.
Společnost byla založena jako akciová společnost jednorázově Fondem národního majetku ČR, jako jediným zakladatelem, na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 13. 4. 1992. Základní kapitál společnosti při jejím vzniku činil
1 749 944 tis. Kč a byl rozdělen na 314 990 ks akcií na doručitele a 1 434 954 ks akcií na jméno, z nichž 87 497 ks
akcií byly akciemi zaměstnaneckými. Dne 15. 12. 1994 bylo do Obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního jmění
o 524 983 ks akcií na doručitele na 2 274 927 tis. Kč. Na základě rozhodnutí valné hromady České pojišťovny a.s. ze
dne 5. 9. 1996 došlo ke zvýšení základního jmění společnosti o 1 137 464 ks zaknihovaných akcií na majitele na dnešní výši 3 412 391 tis. Kč. Emisní ážio při této emisi činilo 400 % nominální hodnoty akcie. Kapitál společnosti vzrostl
o 5 687 320 tis. Kč, z toho emisní ážio činilo 4 549 856 tis. Kč.
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Obě emise byly plně splaceny. Emisi vydanou na základě rozhodnutí valné hromady České pojišťovny a.s. ze dne
5. 9. 1996 plně upsaly a splatily subjekty: Československá obchodní banka, a.s.; Komerční banka, a.s.; Fond národního
majetku ČR; PPF investiční holding, a.s.; Investiční a Poštovní banka, a.s.; PPF investiční společnost a.s. – Český uzavřený
podílový fond; PPF investiční společnost a.s. – Moravskoslezský uzavřený podílový fond; PPF burzovní společnost, a.s.;
PPF Capital Management, a.s.; Deutscher Auslandkassenverein A.G. Česká pojišťovna a.s. dosud vydávala jediný druh
cenných papírů – akcie. Informace o jejich druhu, podobě, jmenovité hodnotě, označení emise a počtu kusů uvádí níže
uvedená tabulka.
Emise
Druh cenného papíru
Forma
Podoba
Jmenovitá hodnota
Počet kusů cenných papírů
Celkový objem
Údaje o veřejné obchodovatelnosti

CZ0008017688
kmenové akcie
na jméno
zaknihované
1 000
1 347 457
1 347 457 000 Kč
veřejně obchodovatelné
s omezenou převoditelností

CZ0008002755
kmenové akcie
na majitele
zaknihované
1 000
1 977 437
1 977 437 000 Kč
veřejně obchodovatelné
bez omezení

Zaměstnanecké akcie ČP a.s.
zaměstnanecké akcie
na jméno
listinné
1 000
87 497
87 497 000 Kč
veřejně neobchodovatelné

Statutární orgány společnosti mají v držení celkem 97 akcií, z toho členové představenstva 82 kusů a členové dozorčí
rady 15 kusů. Práva a povinnosti akcionářů společnosti jsou stanoveny obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění a stanovami České pojišťovny a.s., které jsou přístupné ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tato práva
zahrnují především:
– právo na podíl na zisku společnosti,
– právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy,
– uplatnit předkupní právo při zvýšení základního jmění úpisem nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí
na dosavadním základním jmění. Podmínky pro změny výše základního jmění jsou uvedeny ve Stanovách společnosti,
– podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Výnosy z akcií podléhají zdanění podle obecně závazných předpisů České republiky, tj. podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění. Dividendový či úrokový příjem z akcií se zdaňuje zvláštní sazbou daně, která činí
15 %. Možné výjimky vyplývají ze smluv o zamezení dvojího zdanění. Akcie České pojišťovny a.s. jsou obchodovány na
Burze cenných papírů Praha a v RM-Systému a dále na burze v Mnichově a burze NEWEX.

Veřejné nabídky převzetí akcií
PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Na Pankráci 121, Praha 4, IČO 60196211 jako obchodník s cennými papíry jménem
a na účet PPF investiční holding a.s., se sídlem Na Pankráci 121, Praha 4, IČO 44222424, Cespo Holdings B.V., se sídlem
Herengracht 450, Amsterdam, Holandsko, reg. č. 34118802, CESPO B.V., se sídlem Herengracht 450, Amsterdam, Holandsko,
reg. č. 34124688, (dále jen „navrhovatel“) vyhlásila a zveřejnila ve smyslu ustanovení § 183a a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů koncem roku 2000 veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti Česká
pojišťovna a.s. Navrhovatel stanovil kupní cenu ve výši 3 000 Kč. Předmětem návrhu byly veřejně obchodovatelné kmenové
akcie, na nichž nevázla jakákoliv práva třetích osob. Veřejný návrh byl závazný po dobu 60 dnů ode dne jeho zveřejnění. Vykoupeno bylo 37 134 kusů akcií.

Přehled vybraných finančních ukazatelů České pojišťovny a.s.

Akcie
Počet vydaných akcií
Počet akcií s nárokem na dividendu
Kapitalizace
Kapitalizace v Kč
Změna v %
% z indexu PX-50

62

Kurz
Závěrečný kurz v Kč
Nejvyšší kurz v Kč
Nejnižší kurz v Kč
Finanční ukazatele
Zisk na akcii v Kč
P/E
Vlastní jmění v Kč
Vlastní jmění na akcii v Kč
Obchod na BCPP
Roční objem v Kč
Denní průměr v Kč
Roční objem v ks
Denní průměr v ks

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 1998

3 412 391
3 412 391

3 412 391
3 412 391

3 412 391
3 412 391

7 268 392 830
-5,33
1,14

7 677 879 750
66,67
1,21

4 606 727 850
-43,87
0,90

V roce 2000

V roce 1999

V roce 1998

2 130
3 030
2 130

2 250
2 250
1 064

1 350
3 050
1 140

1 265
1,68
10 326 000 000
3 026,03

310
7,26
6 012 000 000
1 761,81

244
5,53
4 915 000 000
1 440,34

41 969 909,00
168 553,85
14 970,00
60,12

17 105 466,00
67 344,35
9 925,00
39,07

12 069 632,00
48 278,53
5 397,00
21,59

Vývoj
kurzu akcií
České
pojišťovny a.s.
a objemu
obchodů
na BCCP

3 500
3 000

Kurz (v Kč)

2 500
2 000
1 500
Objem obchodů
(v tis. Kč)

1 000
500
0

I. 2000

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I. 2001

II.

III.

IV.

Základní informace o hlavních akcionářích
Fond národního majetku
Datum zápisu do OR:
Sídlo:
IČO:
Hlavní předmět podnikání:

PPF investiční holding a.s.
Datum vzniku:
Sídlo:
IČO:
Hlavní předmět podnikání:

Základní ekonomické údaje v tis. Kč
Celková aktiva
Základní kapitál
Vlastní jmění
Zisk/ztráta před zdaněním

CESPO B.V. Amsterdam
Datum vzniku:
Sídlo:
Číslo spisu u rejstříku obchodní
a průmyslové komory pro Amsterdam:
Hlavní předmět podnikání:
Základní kapitál:
CESPO Holdings B.V. Amsterdam
Datum vzniku:
Sídlo:
Číslo spisu u rejstříku obchodní
a průmyslové komory pro Amsterdam
Hlavní předmět podnikání:
Základní kapitál:
Komerční banka
Datum zápisu do OR:
Sídlo:
IČO:
Hlavní předmět podnikání:

Základní ekonomické údaje v tis. Kč
Celková aktiva
Základní kapitál
Vlastní jmění
Čistý zisk/ztráta

2. 8. 1991
Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2
41692918
Zakládání akciových a jiných obchodních společností nebo účast na
jejich zakládání a vkládání vkladů do nich, když se k nim zavázal.

29. 3. 1996
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
44222424
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, činnost organizačních
a ekonomických poradců, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
a služeb
1998
2 289 699
3 534 460
2 285 878
338 414

1999
2 881 207
3 534 460
2 878 420
592 542

2000
3 082 651
3 534 460
1 117 060
5 869

6. 10. 1999
Herengracht 450, 1017CA Amsterdam
34124688
Holdingová činnost
EUR 20 000

15. 10. 1999
Herengracht 450-454, 1017CA Amsterdam
34118802
Holdingová a investiční činnost
EUR 500 000

5. 3. 1992
Na Příkopě 969, 114 07 Praha 1
45317054
Předmět podnikání banky je dán § 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách

422
9
20
-9

1998
084 000
502 000
458 000
546 000

1999
390 122 000
16 604 000
17 776 000
-9 782 000

2000
402 205 000
19 005 000
20 211 000
-19 000
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Majetkové účasti na podnikání třetích osob
IČO
31354327
49240749
25670344
25635191
26116731
26116723
26117193
25139886
35752661
64949168
61858692
61858269
65413385
60192330
65413393
43873766
45349321
00562246
47676078
00172642
48172758
61456047
00023574
46356673
25749714
25603370
45315515
41693001
61534315
61168971

Název
Česká poisťovňa - Slovensko, a. s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
ČP finanční holding a.s.
ČP finanční servis a.s.
ČP finanční služby a.s.
ČP Leasing, a.s.
KabelCorp a.s. (Slovensko)
KIS a.s. (v likvidaci)
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
PM - Leasing a.s.
Pronika, s.r.o.
Universální správa majetku a.s.
Walpen, s.r.o. (v likvidaci)
KIS a.s. kapitálová investiční
společnost České pojišťovny
Hotel Esplanade a.s.
eBANKA, a.s.
Pragosil a.s. (v likvidaci)
Carolina a.s.
ASMO s.r.o.
Protěž, s.r.o.
Krátký film Praha a.s.
AZ stavební a.s. (v konkurzu)
CDF, a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.
InterLeasing a.s. (v likvidaci)
Coris Praha a.s.
ECS Leasing a.s. (v likvidaci)
Congress Hotel, s.r.o.

Sídlo
Lazaretská 3a, 810 00 Bratislava, SR *)
Bělohorská 37, 169 00 Praha 6 *)
Štefánikova 50, 150 00 Praha 5, *)
Spálená 16/75, 113 04 Praha 1 *)
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4,
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4,
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4,
Spálená 16/75, 110 01 Praha 1 *)
Tobrucká 4, 811 02 Bratislava
Na Pankáci 121, 140 21 Praha 4
Truhlářská 9, 110 00 Praha 1 *)
Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
Hráského 2231, 140 00 Praha 4
Spálená 16, 110 00 Praha 1
Na Pankáci 121, 140 21 Praha 4 *)
Karlovarská třída 438/15, 353 01 Mariánské Lázně
Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
Velká 2, 701 00 Moravská Ostrava
Na jízdárně 7, 709 97 Ostrava
Zánovská 633, 54 301 Vrchlabí
Hráského 2231, 140 00 Praha 4
Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
Husova 217, 293 01 Mladá Boleslav
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4,
Spálená 16, 113 04 Praha 1
Svornosti 30, 150 00 Praha 5
ul. Sdružení 2, 140 00 Praha 4
Mrázova 4, 412 01 Litoměřice
Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Podíl na ZJ
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,99
99,95
89,20
70,50
70,00
68,63
67,00
61,65
57,00
51,00
50,00
30,00
29,86
25,00
23,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

*) Podrobnější údaje v popisu skupiny České pojišťovny a.s. v adresáři dceřiných společností.

Podrobnější údaje o společnostech se 100% majetkovou účastí České pojišťovny a.s.
(neuvedených v částech popisujících dceřiné společnosti)
ČP finanční holding a.s.
Předmět činnosti:
– činnost organizačních a ekonomických poradců
– marketing (průzkum a vyhodnocení trhu)
Základní kapitál: 150 mil. Kč

PM – Leasing a.s.
Předmět činnosti:
– koupě zboží za účelem dalšího prodeje
– pronájem průmyslového zboží
Základní kapitál: 41 mil. Kč

ČP finanční servis a.s.
Předmět činnosti:
– činnost organizačních a ekonomických poradců
– marketing (průzkum a vyhodnocení trhu)
Základní kapitál: 300 mil. Kč

Hotel Esplanade a.s.
Předmět činnosti:
– obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost
v oblasti hotelnictví
Základní kapitál: 417 mil. Kč
Z titulu rekonstrukce hotelu společnost nevykazuje
žádnou provozní činnost.

ČP finanční služby a.s.
Předmět činnosti:
– činnost organizačních a ekonomických poradců
– marketing (průzkum a vyhodnocení trhu)
Základní kapitál: 2 mld. Kč
Universální správa majetku a.s.
Předmět činnosti:
– koupě zboží za účelem dalšího prodeje
– správa majetku v rozsahu činnosti volné
Základní kapitál: 1 mil. Kč
Společnost zdvojnásobila počet svých zaměstnanců
a rozšířila svoji činnost ze dvou regionů na sedm.
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PRONICA, s.r.o.
Předmět činnosti:
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
pronajímatelem a poskytování služeb zajišťujících řádný
provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Základní kapitál: 400 tis. Kč

Přílohy výroční zprávy

16

Organizační schéma centrály

Předseda
Místopředseda
Člen
představenstva představenstva představenstva
a výkonný
a výkonný
a výkonný člen
předseda
ředitel
představenstva
představenstva
Ing. Ladislav
Bartoníček,
M.B.A.

Ing. Petr
Prokop, CSc.,
M.B.A

Úsek kontroly,
vnitřního
auditu
a bezpečnosti

Úsek public
relations
a vnitřní
komunikace

Náměstek
výkonného
ředitele

Ing. Jan Blaško, Ing. Lubomír
M.B.A
Bušek, M.B.A.

Náměstek
výkonného
ředitele

Náměstek
výkonného
ředitele

Náměstek
výkonného
ředitele

Náměstek
výkonného
ředitele

Náměstek
výkonného
ředitele

Ing. Jaroslav
Kafka, CSc.

Ing. Radoslav
Tesař

Ing. Miroslav
Matocha

Ing. Milan
Houžvic

Ing. Roman
Stupka

Úsek řízení
rizik
a likvidity

Úsek
ekonomický

Odbor
projektování
datových
skladů

Úsek
personální

Úsek
zajištění

Úsek POV

Úsek obchodu
občanského
pojištění

Úsek
strategického
plánování

Úsek správy
portfolia

Úsek
účetnictví

Úsek
infrastruktury
a provozu
AIS

Úsek
vzdělávání

Kancelář
Českého
jaderného
poolu

Úsek
havarijního
pojištění

Úsek
marketingu

Úsek
restrukturalizace

Úsek řízení
aktiv
a pasiv

Úsek
controllingu
a produktových
analýz

Odbor
kartového
centra

Odbor právní

Úsek životního
pojištění

Odbor podpory
prodeje
motorových
vozidel

Odbor
technologie
distribučních
sítí

Odbor
organizace
bankovního
rozvoje

Úsek řízení
strategických
aktiv

Odbor
konsolidace

Úsek KDP

Úsek
organizační

Úsek pojištění
majetku

Úsek řízení
prodeje
poštovní sítí

Úsek kontroly
a administrace

Úsek pojistné
matematiky

Úsek provozu

Úsek
strategických
nákupů

Úsek pojištění
odpovědnosti
a úrazu

Úsek obchodu
velkých rizik

Úsek
zemědělského
pojištění

Kancelář
Londýn
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Adresář regionů a agentury České pojišťovny a.s.

Region střední Čechy
Adresa:
Regionální ředitelství
Bezručova 605
276 77 Mělník
Tel.:
0206 / 615 111
Agentury:
Benešov, Beroun, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Praha východ-západ, Příbram,
Rakovník

Region východní Čechy
Adresa:
Regionální ředitelství
Tř. Míru 2647
532 12 Pardubice
Tel.:
040 / 68 14 111
Agentury:
Havlíčkův Brod, Hradec Králové,
Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice,
Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Turnov,
Vrchlabí, Vysoké Mýto

Region jižní Čechy
Adresa:
Regionální ředitelství
Pražská 1280
370 04 České Budějovice
Tel.:
038 / 77 38 111
Agentury:
České Budějovice, Jindřichův Hradec,
Pelhřimov, Písek, Strakonice, Tábor

Region jižní Morava
Adresa:
Regionální ředitelství
Rašínova 7
601 66 Brno
Tel.:
05 / 42 18 11 11
Agentury:
Blansko, Brno, Břeclav, Jihlava, Kroměříž,
Kyjov, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště,
Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Region západní Čechy
Adresa:
Regionální ředitelství
Slovanská alej 24A
326 63 Plzeň
Tel.:
019 / 74 14 111
Agentury:
Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy,
Plzeň, Sokolov, Tachov
Region severní Čechy
Adresa:
Regionální ředitelství
Felberova 4/8
460 95 Liberec
Tel.:
048 / 52 45 111
Agentury:
Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec
nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Most,
Teplice, Ústí nad Labem, Žatec
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Region severní Morava
Adresa:
Regionální ředitelství
28. října 60
702 86 Ostrava
Tel.:
069 / 62 74 111
Agentury:
Bruntál, Frýdek-Místek, Havířov, Hranice,
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava,
Šumperk, Vsetín
Region Praha
Adresa:
Regionální ředitelství
Litevská 8
100 00 Praha 10
Tel.:
02 / 67 222 411
02 / 67 222 460
Agentury:
Revoluční 2, Hráského 2231,
Štefánikova 10, Sokolovská 55,
Litevská 8, Kaplanova 8

Adresář dceřiných společností České pojišťovny a.s.

ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.
Předmět činnosti:
pojišťování úvěrových rizik,
zajišťovací a zábranná činnost
Datum vzniku:
21. 8. 1997
Adresa:
Palác KOVO, Jankovcova 2,
170 88 Praha 7
Tel.:
02 / 6671 0152
Fax:
02 / 6671 0291
E-mail:
RasochaH@cescob.cz
Internetová adresa:
www.cescob.cz
Základní kapitál:
156 mil. Kč
Akcionářská struktura: 50 % Česká pojišťovna a.s.
a 50 % EULER-COBAC Belgium
S.A. (belgická úvěrová pojišťovna)
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
Předmět činnosti:
pojišťovací činnost, poskytování
administrativních služeb v oblasti
pojišťovnictví, poskytování
informačního servisu v oblasti
pojišťovnictví
Datum vzniku:
1. 1. 1998, k 30. 4. 1999
ČP DIRECT, a.s., získal licenci
k provozování pojišťovací činnosti
Adresa:
Molákova 11, 186 00 Praha 8
Tel.:
02 / 8309 3413
Fax:
02 / 8309 3600
E-mail:
mail@cpdirect.cz
Internetová adresa:
www.cpdirect.cz
Základní kapitál:
80 mil. Kč
Akcionářská struktura: 100 % Česká pojišťovna a.s.
KIS a.s. kapitálová investiční společnost
České pojišťovny
Předmět činnosti:
kolektivní investování formou
obhospodařování investičních
a podílových fondů
Datum vzniku:
19. 11. 1991
Adresa:
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Tel.:
02 / 6718 5918
Fax:
02 / 6718 5841
E-mail:
info@kis.cz
Internetová adresa:
www.kis.cz
Základní kapitál:
91 mil. Kč
Akcionářská struktura: 99,99 % Česká pojišťovna a.s.
eBanka, a.s.
Předmět činnosti:

provádění všech bankovních
obchodů a bankovních služeb
Datum vzniku:
29. 12. 1990, od dubna 2001
změna jména z Expandia Banka, a.s.,
na eBanka, a.s.
Adresa:
Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1
Tel.:
02 / 2211 5222
Fax:
02 / 2211 5500
E-mail:
rmentlik@ebanka.cz
Internetová adresa:
www.ebanka.cz
Základní kapitál:
521 mil. Kč
Akcionářská struktura: 89,2 % Česká pojišťovna a.s.,
9,5 % ČP finanční služby a.s.,
zbytek akcionáři

Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Předmět činnosti:
penzijní připojištění
Datum vzniku:
19. 9. 1994
Adresa:
Truhlářská 9, 110 00 Praha 1
Tel.:
02 / 2110 9111
Fax:
02 / 231 4191
E-mail:
pfcp@pfcp.cz
Internetová adresa:
www.pfcp.cz
Základní kapitál:
110 mil. Kč
Akcionářská struktura: 100 % Česká pojišťovna a.s.
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
Předmět činnosti:
univerzální pojišťovna
Datum vzniku:
8. 4. 1993
Adresa:
Prievozská 6, 824 79 Bratislava 26,
Slovenská republika
Tel.:
(+421 7) 5827 6230
Fax:
(+421 7) 5341 9200
E-mail:
cps@cps.sk
Internetová adresa:
www.cps.sk
Základní kapitál:
210 mil. Sk
Akcionářská struktura: 100 % Česká pojišťovna a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Předmět činnosti:
pojišťovací činnost v oblasti
zdravotního, úrazového pojištění
a pojištění cestovních výloh
Datum vzniku:
22. 12. 1992
Adresa:
Bělohorská 37, 169 00 Praha 6
Tel.:
02 / 2209 0611
Fax:
02 / 2209 0682
E-mail:
pojistovna@zdravi.cz
Internetová adresa:
www.zdravi.cz
Základní kapitál:
100 mil. Kč
Akcionářská struktura: 100 % Česká pojišťovna a.s.
ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s.
Předmět činnosti:

pojišťovací činnost se specializací
na produkty životního pojištění
Datum vzniku:
25. 6. 1998
Adresa:
Štefánikova 50, 150 00 Praha 5
Tel.:
02 / 2405 3001
Fax:
02 / 2405 3060
E-mail:
czivotni@cpoj.cz
Internetová adresa:
www.czivotni.cz
Základní kapitál:
25 mil. Kč
Akcionářská struktura: 100 % Česká pojišťovna a.s.
ČP Leasing, a.s.
Předmět činnosti:
Datum vzniku:
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:
Základní kapitál:
Akcionářská struktura:

leasingové služby
27. 6. 1997
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
02 / 6718 5665
02 / 6718 5959
cpleas@comp.cz
www.cpleasing.cz
200 mil. Kč
99,99 % Česká pojišťovna a.s.
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Osoby odpovědné za obsah výroční zprávy

Osoba odpovědná za obsah finanční části
Jméno:
Ing. Lubomír Bušek, M.B.A.
Bydliště:
Jeremenkova 14, Praha 4
Funkce:
náměstek výkonného ředitele
Osoba odpovědná za obsah popisné části
Jméno:
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A.
Bydliště:
Polívkova 540, Praha 5
Funkce:
místopředseda představenstva a výkonný ředitel
Zpracovatelé výroční zprávy
Jméno:
Ing. Ondřej Huslar
Bydliště:
Jaselská 38, Praha 6
Jméno:
Bydliště:

Ing. Josef Krunčík
Květnového vítězství 492, Praha 4

Prohlášení
Prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a že nebyly vynechány žádné podstatné
informace, které by mohly ovlivnit správné a přesné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů.

Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A.
místopředseda představenstva

Ing. Jan Blaško, M.B.A.
člen představenstva

Ověření účetní závěrky
Účetní závěrku společnosti od roku 1993 ověřuje KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
IČO:
49619187
Sídlo:
Jana Masaryka 12, 120 00 Praha 2
Oprávněná auditorská společnost:
licence č. 71
Odpovědný auditor:
Ing. František Dostálek
Číslo dekretu:
176
Narozen:
23. 11. 1949
Bydliště:
Tatarkova 731, 149 00 Praha 4

Kompletní Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2000 je do konání valné hromady, tj. do 28. 6. 2001, k dispozici
v sekretariátu předsedy představenstva společnosti v Praze 4, Na Pankráci 121 a po tomto datu v odboru vnějšího
výkaznictví na stejné adrese.
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Název:
Sídlo společnosti:
Pracoviště centrály:
Bezplatné linky:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení:
Auditor:

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 16, 113 04 Praha 1 - Nové Město, Česká republika
Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4, Česká republika
0800 - 133666, 0800 - 176662
02 / 6131 9111
02 / 2421 0752
cpas@cpoj.cz
www.cpoj.cz
KB Praha, 17433–021/0100
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
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