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Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru
Obchodní firma
Právní forma
Sídlo společnosti
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Bankovní spojení
Účet
Datum vzniku
Právní předpis

Zapsána

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Akciová společnost
Spálená 75/16, 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

Předmět podnikání dle platných stanov společnosti a druhy poskytovaných pojištění
Česká pojišťovna a.s. (dále též „Česká pojišťovna“ nebo „společnost“) je univerzální pojišťovnou nabízející širokou paletu
životních i neživotních pojištění.
Předmětem podnikání společnosti je:
– pojišťovací, zajišťovací a zábranná činnost a činnosti související, a to podle všeobecných pojistných podmínek schválených
Dozorčím orgánem,
– uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České
republiky na sjednávání pojištění ve prospěch společnosti,
– provozování směnárenské činnosti (nákup a prodej cizí měny),
– poskytování pojištění a služeb za devizové prostředky,
– pronájem bytových a nebytových prostor,
– tiskařské a polygrafické služby,
– poskytování služeb autodopravy,
– provozování úvěrové činnosti,
– nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, ubytovací služby včetně provozování hostinských činností,
– přijímání vkladů od zaměstnanců,
– úvěrová činnost z prostředků technických rezerv.
Společnost dále vykonává veškeré činnosti spojené s jejími majetkovými účastmi v jiných právnických osobách.
Česká pojišťovna doložila Ministerstvu financí ve lhůtě stanovené zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, uvedení svých
právních poměrů do souladu s tímto zákonem a dne 11. 4. 2002 obdržela rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí jako orgán
státního dozoru v pojišťovnictví udělilo v souladu s ustanovením § 42 odst. 5 tohoto zákona povolení k provozování
pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících. Návrh na zápis nových skutečností do obchodního rejstříku
byl podán bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí.
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Historie společnosti
Česká pojišťovna má dlouhou a bohatou tradici. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích a právní nástupkyní
První české vzájemné pojišťovny, založené v roce 1827. Do roku 1969 byla součástí původní Státní pojišťovny a na základě
teritoriálního principu došlo v uvedeném roce k rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Česká
pojišťovna a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 28. 4. 1992
a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 5. 1992. Akcie společnosti byly v roce 1993 uvedeny na hlavní trh Burzy
cenných papírů Praha, a.s.

Profil společnosti a její pozice na českém pojistném trhu
Česká pojišťovna si dlouhodobě udržuje nejsilnější pozici na českém trhu. V roce 2001 podle předběžných výsledků České
asociace pojišťoven dosáhl její tržní podíl podle výše předepsaného pojistného 39,2 %, v životním pojištění 42,3 %
a v neživotním pojištění 37,4 %.

Poslání, nejdůležitější strategické cíle
Společnost se orientuje na retailovou klientelu v občanských pojištěních a na střední a velké klienty v oblasti průmyslových
a podnikatelských rizik. Mezi nejdůležitější strategické cíle pro rok 2002 patří udržet trend rostoucího provozního výsledku,
významnou prioritou je rovněž změna základních procesů, podporovaná implementací nového provozního systému pro neživotní
pojištění. Společnost se bude zaměřovat na další rozvoj své finanční skupiny s cílem nabízet kompletní soubor finančních služeb.

Přehled získaných ocenění – rating
Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují i ratingové agentury
Fitch a Standard & Poor’s, které již pravidelně posuzují finanční sílu společnosti. První rating podstoupila na základě svého
vyžádání Česká pojišťovna u společnosti DCR (resp. Duff and Phelps, dnes Fitch) v roce 1998. Agentura Fitch přiznala České
pojišťovně v březnu 2001 rating finanční síly na úrovni A- a dlouhodobý rating BBB se stabilním výhledem a tento rating
potvrdila i v prosinci 2001. Agentura Standard & Poor’s přidělila České pojišťovně v lednu 2001 dlouhodobý rating finanční
síly a úvěrový rating na úrovni BB+ a přiřadila těmto ratingům stabilní výhled, také tyto ratingy byly v únoru 2002 potvrzeny.
Kromě vedoucí tržní pozice vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky, ziskovost a vynikající likviditu České
pojišťovny.

Finanční situace v roce 2001 a výhled na rok 2002
ROK 2001
Předepsané pojistné
Předepsané hrubé pojistné dosáhlo celkové výše 31 mld. Kč, z čehož na neživotní pojištění připadá 19 mld. Kč a na životní
pojištění 12 mld. Kč.
Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním dosáhl výše 5,5 mld. Kč.
Čistý zisk
Čistý zisk po zdanění představoval částku 4,2 mld. Kč
ROK 2002
Předepsané pojistné
Celkově se v roce 2002 očekává předepsané hrubé pojistné ve výši 29,9 až 30,7 mld. Kč, což představuje oproti roku 2001
mírný pokles. V neživotním pojištění je předpokládán objem hrubého pojistného ve výši 18,2 až 18,6 mld. Kč. V životním
pojištění se očekává dosažení hrubého předepsaného pojistného ve výši 11,7 až 12,1 mld. Kč.
Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním je pro rok 2002 předpokládán ve výši 2,5 až 3,0 mld. Kč.
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Vážení akcionáři,
rok 2001 byl pro Českou pojišťovnu v mnoha ohledech důležitým mezníkem. Proběhla konsolidace vlastnických poměrů
ve společnosti, udržel se trend vysoké ziskovosti, poprvé od transformace na akciovou společnost před deseti lety vzrostl náš
podíl na trhu, úspěšně pokračovalo budování finanční skupiny České pojišťovny.
Koncem září 2001 schválila vláda prodej 30,25 % akcií České pojišťovny v držení Fondu národního majetku ČR a 10 % akcií
v držení Komerční banky, a.s., majoritnímu akcionáři České pojišťovny, Skupině PPF. Po vypořádání transakce tak podíl
skupiny PPF/CESPO na základním kapitálu České pojišťovny přesáhl 85 %.
Česká pojišťovna vykázala v roce 2001 podle auditovaných výsledků čistý zisk 4,2 miliardy korun (v roce 2000 4,3 miliardy
korun). Zatímco v roce 2000 se na celkovém hospodářském výsledku významně podílel jednorázový efekt ve výši 2,7 miliardy
korun, vykázaný v důsledku legislativní změny v účetních předpisech v odložené dani, vysoký zisk roku 2001 byl podmíněn
zlepšením provozního výsledku z vlastní pojišťovací činnosti a zejména zvýšením výnosu z finančního umístění prostředků
technických rezerv. I přes výplatu dividend, o níž akcionáři rozhodli v závěru loňského roku na mimořádné valné hromadě, tak
stoupl vlastní kapitál České pojišťovny meziročně téměř o jednu miliardu na více než 11 miliard korun. Na dividendách
bylo vyplaceno téměř 3,4 miliardy korun, na jednu akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 1000 korun připadla hrubá
dividenda 1140 korun.
Česká pojišťovna nabyla v průběhu účetního období roku 2001 celkem 81 777 ks zaměstnaneckých akcií o jmenovité
hodnotě 1000 korun a o celkové jmenovité hodnotě 81 777 000 korun, když součet kupních cen činil 81 960 800 korun.
Nejnižší dosažená kupní cena při nákupech zaměstnaneckých akcií činila 800 korun za jednu akcii a nejvyšší pak 1300
korun za akcii. V průběhu roku 2001 Česká pojišťovna prodala 81 126 ks zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 1000
korun a o celkové jmenovité hodnotě 81 126 000 korun, když součet prodejních cen činil 81 126 000 korun. Při prodejích
byla uplatněna jednotná cena 1000 korun za jednu akcii.
K nabývání zaměstnaneckých akcií společností docházelo především z důvodu plnění povinností vyplývajících ze Stanov
a z obchodního zákoníku, resp. z důvodů vyplývajících ze specifičnosti zaměstnaneckých akcií jako druhu akcií. S účinností
k 28. 11. 2001 došlo ke změně listinných zaměstnaneckých akcií znějících na jméno na akcie kmenové znějící na majitele
a v souladu s § 186a odst. 3 obchodního zákoníku proběhl ze strany České pojišťovny výkup těchto akcií.
Stav zaměstnaneckých akcií v držení společnosti na počátku účetního období, tj. k 1. 1. 2001, byl 80 854 ks, v celkové
jmenovité hodnotě 80 854 000 korun, což odpovídá podílu 2,37 % na základním kapitálu společnosti. Ke konci účetního
období, tj. k 31. 12. 2001, držela společnost těchto akcií 81 505 ks v celkové jmenovité hodnotě 81 505 000 korun, což
představuje podíl 2,39 % na základním kapitálu společnosti. Vzhledem k zápisu změny druhu a formy těchto akcií k 28. 11. 2001
do obchodního rejstříku se k 31. 12. 2001 již nejedná o zaměstnanecké akcie, nýbrž o akcie kmenové.
Dále Česká pojišťovna nabyla 19. 11. 2001 celkem 349 988 ks akcií, o jmenovité hodnotě 1000 korun a o celkové jmenovité
hodnotě 349 988 000 korun, když celková kupní cena činila 1 672 837 000 korun. Jednotková kupní cena činí 4779,70 korun
za jednu akcii. Tyto akcie k 31. 12. 2001 nadále držela. České pojišťovně vznikla povinnost odkoupit tyto vlastní akcie na základě
rozhodnutí dozorčí rady z 5. 8. 1998, kterým dozorčí rada odmítla udělit souhlas k převodu akcií ze společnosti
PPF investiční holding a.s. na jinou společnost. Souhlas dozorčí rady vyžadovaly Stanovy České pojišťovny.
Celkový počet vlastních akcií v majetku společnosti k 31. 12. 2001 byl 431 493 ks a jejich podíl na základním kapitálu
společnosti představoval 12,64 %.
Předepsané pojistné České pojišťovny stouplo v roce 2001 meziročně o 16 % na 31 miliard korun, a tržní podíl společnosti
se podle předběžných výsledků České asociace pojišťoven zvýšil meziročně z 38,8 % na 39,2 %.
Nárůst celkového tržního podílu byl především výsledkem úspěšného vývoje životního pojištění, v němž Česká pojišťovna
dokázala využít tržní příležitosti dané zavedením daňových úlev a zvýšila předepsané pojistné o 28 % na 12 miliard korun.
Její tržní podíl díky tomu vzrostl z 41,2 % na 42,3 %. Celkem Česká pojišťovna sjednala v roce 2001 téměř 370 tisíc smluv
o životním či důchodovém pojištění a na konci roku spravovala více než 4 miliony smluv.
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V neživotním pojištění předepsala Česká pojišťovna pojistné v objemu 19 miliard korun, což představovalo nárůst téměř
o 9 %. O tento nárůst se zasloužilo především pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné
ručení), u něhož se předpis pojistného zvýšil o 15 % na 6,2 miliardy korun. Počet vozidel pojištěných u České pojišťovny
na povinné ručení vzrostl během roku bezmála o 150 tisíc na téměř 2,4 milionu, zatímco celkový počet pojištěných vozidel
se během roku zvýšil pouze o 110 tisíc. Tržní podíl České pojišťovny v tomto segmentu, vyjádřený počtem pojištěných vozidel,
se tak zvýšil na 45 %. Pozitivně se v roce 2001 vyvíjelo rovněž havarijní pojištění, pojištění staveb, úrazové pojištění
a zemědělské pojištění.
Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují i ratingové agentury Fitch
a Standard & Poor’s, které již pravidelně posuzují finanční sílu společnosti. Agentura Fitch přiznala České pojišťovně v březnu
2001 rating finanční síly na úrovni A- a dlouhodobý rating BBB se stabilním výhledem a tento rating potvrdila i v prosinci 2001.
Agentura Standard & Poor’s přidělila České pojišťovně v lednu 2001 dlouhodobý rating finanční síly a úvěrový rating na úrovni
BB+ a přiřadila těmto ratingům stabilní výhled, také tyto ratingy byly potvrzeny v únoru 2002. Kromě vedoucí tržní pozice
vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky, ziskovost a vynikající likviditu České pojišťovny.
Česká pojišťovna se v roce 2001 dokázala dobře vyrovnat s řadou živelních událostí, jejichž rozsah ovšem nedosáhl úrovně
předcházejících let. I přesto Česká pojišťovna v roce 2001 vyplatila na pojistných plněních 18,6 miliardy korun, o dvě miliardy
korun více než v roce 2000.
Jednou z významných priorit roku 2001 bylo spuštění několika velkých projektů zaměřených na zvýšení efektivity fungování
společnosti a nastavení nového způsobu práce s partnery – klienty i dodavateli. Úspěšně byl například zaveden nový způsob
likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel, který přináší zkvalitnění služeb pro klienty a zefektivnění procesu
likvidace. Podobný projekt byl nastartován rovněž v ostatním neživotním pojištění. Významné změny nastaly také v pojištění
a úpisu rizik středních a velkých firem, kde vznikly specializované útvary, zabývající se intenzivní prací s klienty a makléři,
úpisem rizik a risk managementem. Velkou pozornost společnost věnovala i posilování a zkvalitňování obchodní služby
a rozvoji alternativních distribučních kanálů. Příkladem toho je navázaná spolupráce s Českou poštou při prodeji životního
pojištění na přepážkách České pošty. S účinností od 10. 10. 2001 vytvořila Česká pojišťovna a Penzijní fond České pojišťovny
společný projekt obsluhy velké a střední firemní klientely v oblasti produktů kapitálového životního pojištění a penzijního
připojištění pod názvem ČP program zaměstnaneckých výhod.
Česká pojišťovna v roce 2001 dále pokračovala v budování své finanční skupiny s cílem poskytovat klientům komplexní
finanční služby a v maximální možné míře využívat synergických efektů a efektů křížového prodeje. Velmi úspěšně se v roce
2001 rozvíjela například spolupráce s eBankou v rámci programu ČP Finance. Stabilně dobrou výkonnost vykázal Penzijní
fond České pojišťovny, který se s 322 tisíci účastníky stal druhým největším penzijním fondem v zemi. Česká pojišťovna
si v roce 2001 upevnila pozici finančně silné pojišťovny s vedoucím postavením na domácím trhu. Také pro letošní rok je
hlavním cílem nadále 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
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Valné hromady
Dne 28. 6. 2001 se konala řádná valná hromada, která měla na programu zejména schválení účetní závěrky za rok 2000
a rozdělení čistého zisku společnosti. Dále pak schválila změnu druhu, formy a podoby 87 497 kusů zaměstnaneckých akcií
společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1000 Kč a vydaných v listinné podobě, na akcie kmenové, znějící
na majitele, v zaknihované podobě. V této souvislosti byla odsouhlasena i změna stanov společnosti. Valná hromada rovněž
schválila, aby bylo požádáno o přijetí uvedených akcií k obchodování na veřejných trzích, tj. na vedlejším trhu Burzy cenných
papírů Praha, a.s., a v RM-SYSTÉMu, a. s., a aby se tyto akcie staly registrovaným cenným papírem. Dále byla valná hromada
informována o odstoupení JUDr. Zdeňky Němcové z dozorčí rady společnosti. Do dozorčí rady byl zvolen Mgr. Zdeněk Kabilka.
Dne 17. 12. 2001 se konala mimořádná valná hromada. Mimo jiné schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku, změnu stanov společnosti ve smyslu snížení počtu členů dozorčí rady z devíti na šest,
rozhodnutí o zrušení omezené převoditelnosti akcií na jméno, úpravy práva na dividendu a pravidla její výplaty, splňování
podmínek členů představenstva, dozorčí rady a prokuristy v souladu s předpisy o pojišťovnictví. Dále pak schválila změnu
předmětu činnosti společnosti. Valná hromada schválila rozdělení zisku tak, že část nerozděleného zisku minulých let ve výši
3 890 125 740 Kč, představovaná prostředky nacházejícími se na účtu nerozděleného zisku minulých let, bude rozdělena
akcionářům formou dividend, když na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000 Kč připadá před zdaněním
dividenda ve výši 1140 Kč. Valná hromada byla informována o rezignaci JUDr. Vlastimila Uzla, Ing. Jana Škurka a Mgr. Zdeňka
Kabilky na členství v dozorčí radě.

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. Tato ovládací smlouva byla platná a účinná do 31. 12. 2001. Další ovládací smlouvy byly
v zájmu zlepšení koordinace řízení společností, které Česká pojišťovna ovládá, uzavřeny mezi společností ČP finanční servis a.s.
a společnostmi z finanční skupiny České pojišťovny.
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Změny ve vlastnické struktuře společnosti
Vláda schválila 26. 9. 2001 prodej 40,25 % akcií České pojišťovny jejímu majoritnímu akcionáři, Skupině PPF. Na základě
rozhodnutí kabinetu Skupina PPF získala 30,25 % akcií České pojišťovny v držení FNM a 10 % akcií, které vlastnila Komerční
banka, a.s., a po dokončení transakce zkonsolidovala vlastnickou strukturu České pojišťovny.
Česká pojišťovna 19. 11. 2001 nakoupila 349 988 ks vlastních akcií v celkové kupní ceně 1 672 836 tis. Kč. České
pojišťovně vznikla povinnost odkoupit tyto vlastní akcie na základě rozhodnutí dozorčí rady z 5. 8. 1998, kterým dozorčí rada
odmítla udělit souhlas k převodu akcií ze společnosti PPF investiční holding a.s. na jinou společnost. Souhlas dozorčí rady
vyžadovaly a vyžadují Stanovy České pojišťovny (viz Příloha účetní závěrky bod III.7.(b)).
V průběhu prosince 2001 byl zahájen povinný výkup zaměstnaneckých akcií z důvodu jejich přeměny na kmenové. O přeměně
rozhodla v souladu s požadavkem vyplývajícím z novely obchodního zákoníku valná hromada společnosti dne 28. 6. 2001.
Veřejný návrh smlouvy byl realizován prostřednictvím personálních útvarů České pojišťovny za cenu 3 720 Kč za akcii.

Akcionář
Česká pojišťovna a.s.
FNM
Skupina PPF (mimo CESPO)
Komerční banka, a.s.
CESPO B.V.
CESPO HOLDINGS B.V.
Ostatní
Celkem

Vlastnická struktura k datu
31. 12. 2000
31. 12. 2001
2,37
12,64
30,25
–
22,05
1,82
10,00
–
12,03
83,51
19,87
–
3,43
2,03
100,00
100,00

CESPO B. V. je společnost se sídlem v Nizozemském království a patří do skupiny PPF.
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P ř e h l e d v ý v o j e h l av n í c h
e ko n o m i c k ý c h u k a z a t e l ů

Základní charakteristiky
Jednotky
Základní údaje z finančních výkazů
Celková aktiva
mil. Kč
Základní kapitál
mil. Kč
Vlastní kapitál
mil. Kč
Finanční umístění (investice)
mil. Kč
Výše dividendy
Kč
Nerozdělený zisk
mil. Kč
Čistý zisk
mil. Kč
Výkonové ukazatele
Celkový objem předepsaného hrubého pojistného
mil. Kč
– neživotní pojištění
mil. Kč
– životní pojištění
mil. Kč
Objem vyplacených plnění ve hrubé výši
mil. Kč
– neživotní pojištění
mil. Kč
– životní pojištění
mil. Kč
Technické rezervy celkem
mil. Kč
– neživotní pojištění
mil. Kč
– životní pojištění
mil. Kč
Počet vyřízených pojistných událostí
tis. ks
Počet uzavřených smluv
tis. ks
Ostatní údaje
Podíl na pojistném trhu v předepsaném hrubém pojistném *2)
%
– neživotní pojištění
%
– životní pojištění
%
Průměrný počet zaměstnanců
počet
Počet agentur *1)
počet
Počet regionů *1)
počet
Poměrové ukazatele
ROA
%
ROE
%
Vlastní kapitál na akcii
%
Zisk na akcii
Kč
Předepsané pojistné/počet zaměstnanců
mil. Kč
*1)
*2)
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2001

2000

1999

1998

1997

108 626
3 412
11 108
93 027
1 140
1 269
4 180

97 816
3 412
10 326
83 075
0
2 242
4 315

96 198
3 412
6 012
80 935
0
1 237
1 058

89 376
3 412
4 915
76 451
0
444
834

90 892
3 412
4 077
69 612
0
0
468

31 036
19 026
12 010
18 625
9 382
9 243
81 055
19 442
61 613
1 298
11 187

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

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

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

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

39,2
37,4
42,3
6 158
74
8

38,9
37,7
41,2
6 543
74
8

53,0
57,7
42,8
7 340
76
8

59,0
61,6
52,1
8 299
76
8

60,0
61,0
57,1
8 529
143
0

3,8
37,6
3 256
1 225
5,0

4,4
41,8
3 026
1 265
4,1

1,1
17,6
1 762
310
4,5

0,9
17,0
1 441
244
3,9

0,5
11,5
1 195
137
3,4

V roce 1998 započala restrukturalizace organizačních složek, pobočky byly postupně zrušeny a nahrazeny regiony.
Rok 2001 podle předběžných údajů České asociace pojišťoven.
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1998

17,5
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24,6
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21,5

Vývoj hrubého předepsaného pojistného
v neživotním pojištění (v mld. Kč)
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Vývoj hrubého předepsaného pojistného
v životním pojištění (v mld. Kč)
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Vývoj technických rezerv neživotních pojištění
(v mld. Kč)

25
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11,5

61,6
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Vývoj rezervy životních pojištění (v mld. Kč)
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3,7

0
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Rezerva na pojistná plnění neživotního pojištění
Rezerva na nezasloužené pojistné

1 058

1998

1999

6 000
4 000

4 077

834

468

2 000

11 108

10 326

10 000
8 000

3 000

1 000

12 000
6 012

4 000

4 915

5 000

Vývoj vlastního kapitálu (v mil. Kč)

4 180
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Vývoj hospodářského výsledku (v mil. Kč)

2 000
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Cenné papíry vydané Českou pojišťovnou
Společnost byla jednorázově založena jako akciová společnost 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 bylo
akciemi zaměstnaneckými. Dne 15. 12. 1994 bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu 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 kapitálu
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.
Toto emisní ážio bylo použito v roce 1997 na úhradu ztráty předchozích let.
Obě emise byly plně splaceny. Emise vydaná na základě rozhodnutí valné hromady České pojišťovny ze dne 5. 9. 1996 byla
plně upsána a splacena.
Informace o emitovaných akciích, jejich druhu, podobě, jmenovité hodnotě, označení emise a počtu kusů uvádí následující tabulka:
Emise
Druh cenného papíru
Forma
Podoba
Jmenovitá hodnota
Počet kusů cenných papírů
Celkový objem
Údaje o veřejné
obchodovatelnosti

CZ0008017688

CZ0008002755

kmenové akcie

kmenové akcie

na jméno

na majitele

zaknihované

zaknihované

1 000
1 347 457
1 347 457 000 Kč
nejsou veřejně obchodovatelné
omezená převoditelnost byla
zrušena rozhodnutím valné hromady
konané dne 17. 12. 2001

1 000
1 977 437
1 977 437 000 Kč
veřejně obchodovatelné
bez omezení

Zaměstnanecké akcie
České pojišťovny
zaměstnanecké
(od 28. 11. 2001 kmenové akcie)
na jméno
(od 28. 11. 2001 na majitele)
listinné (od 28. 11. 2001
zaknihované) 1)
1 000
87 497
87 497 000 Kč
nejsou veřejně
obchodovatelné 2)

1)

Do dne uzávěrky výroční zprávy nedošlo ke změně právního postavení akcionářů ve smyslu ustanovení § 173 odst. 5
obchodního zákoníku.
2) V souladu s rozhodnutím valné hromady ze dne 28. 6. 2001 bude v průběhu roku 2002 požádáno o přijetí k obchodování
na veřejných trzích.
Změnu zaměstnaneckých akcií na veřejně obchodovatelné cenné papíry popisuje kapitola „Přehled nejvýznamnějších
událostí roku 2001“. Do doby vydání výroční zprávy za rok 2001 tato transformace nebyla ukončena.
Statutární orgány společnosti měly k 31. 12. 2001 v držení celkem 6597 kusů akcií, z toho členové představenstva
6582 kusů a členové dozorčí rady 15 kusů.
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Práva a povinnosti akcionářů společnosti jsou stanoveny obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění,
a Stanovami České pojišťovny, 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 kapitálu úpisem nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie
podílejí na dosavadním základním kapitálu. Podmínky pro změny výše základního kapitálu 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 příjem z akcií se zdaňuje zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Možné
výjimky vyplývají z mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
Akcie České pojišťovny byly v roce 2001 obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s., a v RM-SYSTÉMu, a. s., a dále na burze
v Mnichově a burze NEWEX.
Česká pojišťovna vydala 16. 7. 2001 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2006, v celkové jmenovité
hodnotě 4 000 000 tis. Kč, ISIN CZ0003700569. Dluhopisy byly vydány v zaknihované podobě (registrovány ve Středisku
cenných papírů) ve formě na doručitele. Byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., a v RM-SYSTÉMu, a. s.
Úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 16. 1. a k 16. 7. příslušného roku. První výplata byla splatná k 16. 1. 2002.
Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo k jejich odkoupení emitentem a zániku v souladu s emisními
podmínkami, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena emitentem k 16. 7. 2006. Další informace o těchto dluhopisech
jsou uvedeny ve vydaném prospektu emitenta cenného papíru, schváleném rozhodnutím Komise pro cenné papíry v ČR
ze dne 20. 6. 2001, č.j. 45/N/123/2001/1.

Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií
České pojišťovně vznikla 28. 11. 2001 povinnost učinit veřejný návrh smlouvy o koupi vlastních akcií (dále jen „veřejný
návrh“). Důvodem je splnění zákonné povinnosti uvedené v § 186a odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na rozhodnutí
řádné valné hromady navrhovatele konané dne 28. 6. 2001 o změně druhu akcií (změna zaměstnaneckých akcií na akcie
kmenové) a v návaznosti na zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku. Zápis změny druhu akcií do obchodního rejstříku
nabyl právní moci dne 28. 11. 2001.
Veřejný návrh se vztahuje na kmenové (původní zaměstnanecké) listinné akcie na majitele (původní na jméno) o jmenovité
hodnotě každé akcie 1000 Kč bez omezení převoditelnosti. Kupní cena za jednu akcii byla podle § 183c odst. 3 obchodního
zákoníku stanovena na 3720 Kč.
Veřejný návrh byl v plném znění zveřejněn dne 19. 12. 2001 v Hospodářských novinách a Lidových novinách. Jeho platnost
skončila 11. 2. 2002.
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Přehled vybraných ukazatelů vztahujících se k akciím České pojišťovny

Akcie

počet vydaných akcií
s nárokem na dividendu
kapitalizace
změna v %

Kapitalizace

Kurz

Finanční ukazatele

Obchod na BCPP v Kč
V ks

závěrečný
nejvyšší
nejnižší
zisk na akcii
P/E
vlastní kapitál
VK/akcii
kurs/VK na 1 akcii
roční objem
denní průměr
roční objem
denní průměr

31. 12. 2001
3 412 391
3 412 391
10 151 863 225
39,67 %
v r. 2001
2 975
3 512
2 130
1 225
2,43
11 108 286 000
3 256
0,91
15 036 145
60 157
5 514
22,06

31. 12. 2000
3 412 391
3 412 391
7 268 392 830
-5,33 %
v r. 2000
2 130
3 030
2 130
1 265
1,68
10 326 000 000
3 026
0,70
41 969 909
168 554
14 970
60,12

31. 12. 1999
3 412 391
3 412 391
7 677 879 750
66,67 %
v r. 1999
2 250
2 250
1 064
310
7,26
6 012 000 000
1 762
1,28
17 105 466
67 344
9 925
39,07

31. 12. 1998
3 412 391
3 412 391
4 606 727 850
-43,87 %
v r. 1998
1 350
3 050
1 140
244
5,53
4 915 000 000
1 441
0,94
12 069 632
48 279
5 397
21,59

Vývoj kurzu akcií České pojišťovny a objemu obchodů na BCPP

4 000
3 000
2 000
1 000

Vývoj kurzu (v Kč)
Vývoj objemu obchodů (v ks)

0
I.
2001

II.

III.

Počáteční kurz:

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

2. 1. 2001

2 130 Kč

Konečný kurz:

31. 12. 2001

2 975 Kč

Maximální kurz:

30. 11. 2001

3 512 Kč

Minimální kurz:

2. 1. 2001

2 130 Kč

Počet zobchodovaných akcií:

12

5 514 ks za rok

X.

XI.

XII.

[

P o p i s s t r u k t u r y ko n c e r n u a p o s t ave n í
s p o l e č n o s t i Č e s k á p o j i š ť ov n a

]

V účetním období roku 2001 byla společnost Česká pojišťovna součástí smluvního koncernu, jehož řídící osobou je
společnost PPF a.s. a jehož součástí jsou nejen společnosti náležející do finanční skupiny České pojišťovny, ale i společnosti
náležející do skupiny PPF.
Společnost Česká pojišťovna byla v tomto smluvním koncernu v postavení osoby řízené ze strany osoby řídící, společnosti PPF a.s.
Strukturu smluvního koncernu, jehož byla společnost Česká pojišťovna v účetním období 2001 součástí, zobrazuje níže
uvedené schéma.
Nad rámec výše uvedeného smluvního koncernu patří do téhož koncernu jako společnost Česká pojišťovna též společnosti
uvedené v příloze účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna, jakožto společnosti s majetkovou účastí České pojišťovny
s rozhodujícím nebo podstatným vlivem.

Důvody pro vytvoření smluvního koncernu
Od počátku 90. let Česká pojišťovna buduje silnou finanční skupinu, která klientům nabízí ucelené finanční, tedy nejen
pojišťovací služby. První společností, která se stala součástí budoucí finanční skupiny, byla v roce 1991 KIS a.s. kapitálová
investiční společnost České pojišťovny (nyní ČP INVEST investiční společnost, a.s.). V roce 2000 se finanční skupina rozrostla
o vedoucí domácí banku specializovanou na přímé bankovnictví (eBanka, a.s.), v roce 2001 se její součástí stala také
společnost Home Credit a.s. zaměřená na poskytování spotřebitelských úvěrů.
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.
V návaznosti na změnu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, která nabyla účinnosti 1. 1. 2001, a po dohodě mezi
hlavními akcionáři České pojišťovny a společností PPF a.s. 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. Tato ovládací smlouva, kde PPF a.s. je řídící a Česká pojišťovna řízenou osobou, byla
platná a účinná do 31. 12. 2001. Další ovládací smlouvy byly v zájmu zlepšení koordinace řízení společností, které Česká
pojišťovna ovládá, uzavřeny mezi společností ČP finanční servis a.s. (řídící osoba) a společnostmi z finanční skupiny České
pojišťovny (řízené osoby). ČP finanční servis a.s. je také na základě další ovládací smlouvy uzavřené s PPF a.s. v roli osoby
řízené. Uvedené ovládací smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou.

PPF a.s. (řídící osoba)
Česká pojišťovna a.s.
PPF majetková a.s.
PPF Consulting a.s.
Home Credit International a.s. (dříve PPF Servis a.s.)
ČP finanční servis a.s.
CM - Credit a.s.
Public Picture and Marketing a.s.
PPF Capital Management a.s.

eBanka, a.s.
ČP INVEST investiční společnost, a.s. (dříve KIS a.s. ČP)
ČP Leasing, a.s.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s. (od 3. 4. 2002 ČP PARTNER, a.s.)
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Home Credit a.s.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
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Popis společností ze skupiny České pojišťovny
Kromě společností řízených ČP finančním servisem a.s. se z významných společností jedná ještě o Českou poisťovňu –
Slovensko, a. s., a ČESCOB, úvěrovou pojišťovnu, a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (ČPZ) byla založena dvěma akcionáři – Českou pojišťovnou a Vereinte Krankenversicherung,
druhou největší soukromou zdravotní pojišťovnou v Německu, dne 22. 12. 1992. Od listopadu 1997 je jediným akcionářem
Česká pojišťovna a.s. K 31. 12. 2001 činil základní kapitál 100 mil. Kč. Předmětem její činnosti je pojišťovací činnost
v oblasti zdravotního, úrazového pojištění a pojištění cestovních výloh.
ČPZ nabízí produkty doplňkového zdravotního pojištění nad rámec státního sociálního zabezpečení. Ve svém segmentu
komerčního zdravotního pojištění ovládá tržní podíl kolem 70 %. Své služby doposud nabízela prostřednictvím vlastní sítě
obchodních partnerů a rozsáhlé sítě České pojišťovny, od 1. 3. 2002 byla obchodní síť ČPZ sloučena s obchodní sítí ČESKÉ
ŽIVOTNÍ, a.s. (od 3. 4. 2002 ČP PARTNER, a.s.).
Společnost předepsala v roce 2001 pojistné ve výši přes 190 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 9 %.
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s., (ČPS) je univerzální pojišťovnou a nabízí na slovenském trhu komplexní pojistnou ochranu
fyzickým a právnickým osobám v oblasti životního a neživotního pojištění. Společnost vznikla 8. 4. 1993. Základní kapitál
k 31. 12. 2001 činil 450 mil. Sk a jediným akcionářem je Česká pojišťovna a.s.
V roce 2001 vykázala ČPS meziroční nárůst celkového předepsaného pojistného o 17,8 % na 960 mil. Sk, u životního
pojištění činil nárůst dokonce 96 %. Koncem roku 2001 se ČPS stala jednou z prvních pojišťoven na Slovensku, které získaly
licenci k provozování povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s., (ČP DIRECT) vznikla k 1. 1. 1998, její základní kapitál k 31. 12. 2001 činil 80 mil. Kč a jediným
akcionářem je Česká pojišťovna a.s. ČP DIRECT je servisní organizací, která informuje o všech nabízených produktech České
pojišťovny a jejích dceřiných společností. Přijímá hlášení pojistných událostí z pojištění motorových vozidel, pojištění
domácností a staveb a vyřizuje podání klientů vztahující se k činnosti České pojišťovny. Provádí marketingové průzkumy
a zajišťuje prodej pojištění po telefonu (např. cestovní pojištění či povinné ručení). Za rok 2001 uskutečnili operátoři
společnosti přes 350 tisíc telefonních hovorů, což představuje meziroční nárůst o 10 %.
ČP DIRECT v závěru roku 2001, se souhlasem České pojišťovny jako jediného akcionáře, požádala Ministerstvo financí
o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti, které jí bylo uděleno k 30. 4. 1999 (licence byla odejmuta k 30. 4. 2002).
Důvodem tohoto kroku bylo strategické rozhodnutí nedržet ve finanční skupině České pojišťovny dvě licence pro neživotní
pojištění a využít ČP DIRECT jako specializovaného distribučního kanálu a servisního centra pro skupinu.
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ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s. (od 3. 4. 2002 přejmenována na ČP PARTNER, a.s.)
ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s., (dnes ČP PARTNER, a.s.) vznikla k 25. 6. 1998. Její základní kapitál k 31. 12. 2001 činil 25 mil. Kč
a jediným akcionářem je Česká pojišťovna a.s. Zaměřuje se na pojišťovací činnost se specializací na produkty 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 v roce 2001 zvýšila vypojistkovanou produkci na 174 mil. Kč, 90 % produkce představovaly výkony pro Českou
pojišťovnu, zbylých 10 % pak výkony pro Penzijní fond České pojišťovny, a.s., a v menší míře i pro ČPZ.
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Jedna z nejstarších a největších tuzemských investičních společností – KIS a.s. kapitálová investiční společnost České
pojišťovny vznikla k 19. 11. 1991. Od 26. 11. 2001 vystupuje pod novým jménem ČP INVEST investiční společnost, a.s.
K 31. 12. 2001 činil její základní kapitál 91 mil. Kč a jediným akcionářem byla Česká pojišťovna a.s. Od 28. 1. 2002 je 100%
akcionářem ČP finanční holding a.s. vlastněná Českou pojišťovnou. Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti, která se
úspěšně zapojila do obou vln kuponové privatizace, je kolektivní investování formou obhospodařování investičních
a podílových fondů.
Společnost spravuje otevřené podílové fondy: Fond globálních značek a Fond korporátních dluhopisů, které se v roce 2001
přeměnily z uzavřených fondů AAA a Thesaurus, a dalších šest otevřených podílových fondů, a to Fond peněžního trhu, Fond
státních dluhopisů, Smíšený fond, Fond farmacie a biotechnologie, Fond nové ekonomiky a Fond ropného a energetického
průmyslu. Objem spravovaných aktiv činil k 31. 12. 2001 1,3 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 9,8 %.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s., vznikl k 19. 9. 1994. K 31. 12. 2001 činil základní kapitál 110 mil. Kč a jediným
akcionářem je Česká pojišťovna a.s. Společnost rozhodla o navýšení základního kapitálu o 100 mil. Kč, tj. na 210 mil. Kč
(zapsáno v obchodním rejstříku 6. 2. 2002). Předmětem jeho činnosti je penzijní připojištění. Patří mezi největší a finančně
nejsilnější penzijní fondy působící v České republice, podle počtu účastníků je druhým největším penzijním fondem v ČR.
Hodnota jeho aktiv na konci roku 2001 dosáhla 5,5 mld. Kč. Počet klientů na konci roku 2001 dosáhl 322 tisíc a meziročně
se zvýšil o 9 %, příspěvky účastníků společně se státní podporou činily v témže roce téměř 1,9 mld. Kč.
ČP Leasing, a.s.
ČP Leasing, a.s., vznikla k 27. 6. 1997 a je univerzální leasingovou firmou. Její základní nabídka zahrnuje jak leasing
automobilů a jiné dopravní techniky, tak i leasing strojů, zařízení a technologických celků, přičemž se zaměřuje především
na oblast automobilové techniky. Společnosti se daří rozvíjet působnost i na poli operativního leasingu. Základní kapitál
k 31. 12. 2001 činil 200 mil. Kč a jediným akcionářem je Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna jako jediný akcionář
ČP Leasing, a.s., rozhodla v roce 2001 o navýšení základního kapitálu o 100 mil. Kč na 300 mil. Kč (toto rozhodnutí bylo
zapsáno do obchodního rejstříku v prosinci 2001).
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eBanka, a.s.
eBanka, a.s., (do dubna 2001 Expandia Banka) vznikla k 29. 12. 1990 a je na českém trhu jednou z nejmladších a zatím
i nejmenších bankovních institucí. Proces jejího začleňování do skupiny České pojišťovny započal na podzim roku 1999.
Akcionářskou strukturu k 31. 12. 2001 tvořila z 89,1 % Česká pojišťovna a.s., z 9,5 % ČP finanční služby a.s., a zbytek drobní
akcionáři. Základní kapitál k 31. 12. 2001 přesáhl 1 mld. Kč. Předmětem její činnosti je provádění všech bankovních
obchodů a bankovních služeb. eBanka, a.s., je na českém trhu výjimečná svou vyhraněnou orientací na produkty přímého
bankovnictví (internet, telefon, GSM), v roce 2001 se ale zaměřila i na další rozvoj své obchodní sítě a vybudovala 18 nových
obchodních míst. Od konce roku 2000 uvádí ve spolupráci s Českou pojišťovnou na trh bankovní produkty zaměřené
na klienty pojišťovny pod hlavičkou ČP Finance, významný rozvoj zaznamenává i úvěrování malých a středních podniků. Počet
klientů banky v roce 2001 stoupl ze 40 000 na téměř 200 000 a objem klientských vkladů se zvýšil z 2,7 na 6,2 mld. Kč.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s., (ČESCOB) vznikla k 21. 8. 1997 spojením jmen dvou zakladatelů – České pojišťovny a.s.
a největší belgické úvěrové pojišťovny COBAC, S.A., která je součástí nadnárodního seskupení Euler Group. Akcionářskou
strukturu k 31. 12. 2001 tvořila z 50 % Česká pojišťovna a.s. a z 50 % EULER-COBAC S.A. Toto sdružení finančních institucí je
největším světovým seskupením v oblasti úvěrového pojištění. ČESCOB je tak přímo nebo nepřímo zastoupena ve všech
hlavních centrech světového obchodu. Své produkty – pojišťování úvěrových rizik a zajišťovací a zábrannou činnost – nabízí
od konce roku 2000 i na Slovensku prostřednictvím společnosti Česká poisťovňa – Slovensko, a. s. Základní kapitál
společnosti ČESCOB k 31. 12. 2001 činil 156 mil. Kč.
Objem pojištěných obchodů v roce 2001 výrazně přesáhl 20 mld. Kč, a společnost tak posílila své postavení největší
soukromé úvěrové pojišťovny v České republice. Předepsané pojistné podle předběžných údajů stouplo meziročně o více než
28 % na 111 mil. Kč.
Home Credit a.s.
Společnost Home Credit a.s. vznikla k 5. 2. 1997. K 31. 12. 2001 činil základní kapitál 82 mil. Kč. Společnost v prosinci
2001 upsala nové akcie ve výši 170 mil. Kč v rámci navýšení základního kapitálu na 252 mil. Kč. Zvýšení základního kapitálu
bylo zapsáno do obchodního rejstříku 7. 2. 2002. Jediným akcionářem byla Česká pojišťovna a.s. Home Credit a.s. se
specializuje na oblast splátkového prodeje spotřebního zboží a patří mezi nejvýznamnější subjekty na českém i slovenském
trhu. Počet aktivních smluv v roce 2001 vzrostl ze 170 tisíc na více než 330 tisíc.
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Č e s k á p o j i š ťov n a s i d l o u h o d o b ě u d r ž u j e n e j s i l n ě j š í p o z i c i
na českém pojistném trhu.
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[

S l o ž e n í v r c h o l ov ý c h
orgánů společnosti

]

Představenstvo společnosti (k datu 31. května 2002)
předseda
Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště:
Praha 4, Slepá II/458
Vzdělání:
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe:
ČKD Elektrotechnika
PPF investiční společnost a.s.

místopředseda
Ing. Jan Blaško, M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště:
Praha 4, Nad Lesním divadlem 18/1113
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, Hálkova 1368/7
Vzdělání:
Právnická fakulta UK
Praxe:
Česká státní pojišťovna
Česká pojišťovna a.s.
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Změny ve složení představenstva v průběhu roku 2001 a 2002
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A., se vzdal svých funkcí v představenstvu České pojišťovny k 26. 2. 2002.
Dne 18. 3. 2002 představenstvo České pojišťovny zvolilo do funkce místopředsedy představenstva Ing. Jana Blaško, M.B.A.
Dne 18. 3. 2002 projednalo představenstvo České pojišťovny v souladu se zákonem o pojišťovnictví žádost Milana Maděryče
o uvolnění z funkce místopředsedy představenstva České pojišťovny.
Některé změny ve složení orgánů společnosti nebyly k datu uzávěrky výroční zprávy zapsány do obchodního rejstříku.
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Vedení společnosti (k datu 31. května 2002)
generální ředitel
Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A.
Ve funkci od 1. 5. 2002
Narozen v roce 1964
Bydliště:
Praha 4, Slepá II/458
Vzdělání:
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe:
ČKD Elektrotechnika, PPF investiční společnost a.s.

náměstek pro investiční politiku
Ing. Jan Blaško, M.B.A.
Ve funkci od 1. 5. 2002
Narozen v roce 1964
Bydliště:
Praha 4, Nad Lesním divadlem 18/1113
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.

náměstek pro neživotní pojištění
JUDr. Jan Ježdík
Ve funkci od 26. 2. 2002
Narozen v roce 1955
Bydliště:
Liberec, Hálkova 1368/7
Vzdělání:
Právnická fakulta UK
Praxe:
Česká státní pojišťovna
Česká pojišťovna a.s.

náměstek pro životní pojištění
Ing. Ivo Foltýn
Ve funkci od 1. 10. 2001
Narozen v roce 1970
Bydliště: Praha 9, Trytova 1123/1
Vzdělání:
Fakulta strojní VUT, Fakulta podnikohospodářská VŠE
Praxe:
PPF investiční společnost a.s.
PPF Capital Management a.s.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s., Česká pojišťovna a.s.

náměstek pro obchod
Ing. Roman Stupka
Ve funkci od 1. 8. 2000
Narozen v roce 1961
Bydliště:
Praha 4, Korandova 2
Vzdělání:
Fakulta obchodní VŠE
Praxe:
PZO Polytechna, CONVATEC s.r.o.
BRISTOL – MYERS SQUIBB s.r.o., RINGIER Praha a.s.
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náměstek pro finanční řízení a lidské zdroje
Ing. Lubomír Bušek, M.B.A.
Ve funkci od 26. 6. 2000
Narozen v roce 1970
Bydliště:
Praha 4, Jeremenkova 14
Vzdělání:
Fakulta stavební ČVUT
Master of Business Administration
Rochester Institute of Technology
Praxe:
Beton Lafarge s.r.o.

náměstek pro provoz a informační technologie
Ing. Jiří Huml, M.A.
Ve funkci od 1. 5. 2002
Narozen v roce 1964
Bydliště:
Černošice, Pardubická 1230
Vzdělání:
Fakulta provozně-ekonomická VŠZ, New York State University/CEU
Praxe:
Český institut agrární ekonomiky
Federální ministerstvo hospodářství
McKinsey & Company, Inc., Komerční banka, a.s.

náměstek pro underwriting a zajištění
Ing. Miroslav Matocha
Ve funkci od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1964
Bydliště:
Brno-Bohunice, Neužilova 4
Vzdělání:
Fakulta obchodní VŠE
Praxe:
INCOTEX spol. s r.o., Brno, FMZV Praha, ARISA, s.r.o., Brno
MORAVSKOSLEZSKÁ KOOPERATIVA, družstevní pojišťovna, a.s., Brno
WINTERTHUR pojišťovna, a.s., Praha

Změny ve složení vedení společnosti v průběhu roku 2001 a 2002
V rámci změn v řízení společnosti došlo s účinností od 1. 3. 2002 ke zrušení pozice výkonného ředitele. V této souvislosti
odešel k uvedenému datu ze zanikající funkce výkonného ředitele Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A.
Byla nově zřízena pozice náměstka pro neživotní pojištění, do níž byl představenstvem s účinností k 26. 2. 2002 jmenován
JUDr. Jan Ježdík.
K 28. 2. 2002 byla zrušena pozice náměstka pro pojištění motorových vozidel, z níž odešel Ing. Milan Houžvic. Dále bylo
rozhodnuto o zrušení pozice náměstka pro řízení lidských zdrojů, a to k 31. 3. 2002, kdy na základě dohody o ukončení
pracovního poměru z této funkce odešel Ing. Radoslav Tesař.
K 30. 4. 2002 odešel ze zanikající funkce náměstka pro IT Ing. Jaroslav Kafka. Do nově ustanovené pozice náměstka pro provoz
a IT nastoupil k 1. 5. 2002 Ing. Jiří Huml, M.A.
Organizační změny na centrále k datu 1. 5. 2002 nahrazují dosavadní pozici výkonného předsedy představenstva funkcí
generálního ředitele, jímž bude i nadále Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A. Dosavadní pozice výkonného člena představenstva
pro investiční politiku se ruší a nově byla zřízena funkce náměstka pro investiční politiku, do níž byl představenstvem
jmenován Ing. Jan Blaško, M.B.A. Nové organizační schéma centrály je uvedeno v přílohách výroční zprávy.
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Dozorčí rada společnosti (k datu 31. května 2002)
předseda
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Funkční období od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1944
Bydliště: Vonoklasy, K Bukovce 161, okres Praha-západ
1. místopředseda
Ing. Aleš Minx
Funkční období od 20. 6. 2000
Narozen v roce 1964
Výkonný ředitel a prokurista PPF investiční společnost a.s.
Bydliště: Praha 5, Pod Vlkem 121
člen
Bc. Eva Dytrychová
Funkční období od 26. 2. 2002
Narozena v roce 1958
Česká pojišťovna a.s.
Bydliště: Chomutov, Přemyslova 1798

člen
Ing. Marie Kortová
Funkční období od 26. 2. 2002
Narozena v roce 1956
Česká pojišťovna a.s.
Bydliště: Bruntál, U rybníka 10
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
Ing. Jaromír Prokš, CSc., M.B.A.
Funkční období od 28. 12. 2000
Narozen v roce 1964
Člen dozorčí rady PPF a.s.
Bydliště: Praha 7, U Letenského sadu 1296/10

Změny ve složení dozorčí rady v průběhu roku 2001 a roku 2002
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.
Dne 12. 12. 2001 projednala dozorčí rada České pojišťovny rezignace Mgr. Zdeňka Kabilky, Ing. Jana Škurka a JUDr. Vlastimila
Uzla na jejich členství v dozorčí radě. Ve stejný den jejich členství podle stanov společnosti zaniklo.
Dne 17. 12. 2001 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o změně stanov, kterou došlo ke snížení počtu členů
dozorčí rady z devíti na šest.
Dne 31. 12. 2001 skončilo funkční období členů dozorčí rady Doc. Ing. Václava Kubišty a Mgr. Gabriela Eichlera. Jelikož se
jednalo o členy dozorčí rady volené zaměstnanci, byly na tato dvě místa vyhlášeny volby, jejichž výsledkem bylo zvolení
Ing. Marie Kortové a Bc. Evy Dytrychové (obě jsou zaměstnankyněmi společnosti), jejichž funkční období běží ode dne
26. 2. 2002.
Některé změny ve složení orgánů společnosti nebyly k datu uzávěrky výroční zprávy zapsány do obchodního rejstříku.
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Charakteristika makroekonomického vývoje České republiky v uplynulém roce
Průměrná míra inflace se v roce 2001 zvýšila na 4,7 % z 3,9 % v roce 2000. Na růstu inflace se podílela především postupující
deregulace cen energií a nájmů a rostoucí ceny některých potravin. Ceny v pojišťovnictví vzrostly podle údajů ČSÚ v roce 2001
meziročně o 5,7 procentního bodu. Ke konci roku 2001 evidovaly úřady práce 462 tisíc osob bez práce, což představuje míru
nezaměstnanosti 8,9 %. Meziročně zůstala míra nezaměstnanosti téměř na stejné úrovni – vzrostla o 0,1 procentního bodu.
Zejména závěr roku 2001 se vyznačoval dalším poklesem úrokových sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou
a poklesem sazeb peněžního trhu. Diskontní sazba ČNB klesla z 5,0 % v roce 2000 na 3,8 % koncem roku 2001 a na 3,3 %
v únoru 2002. Průměrné úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit (3M PRIBOR) se snížily z 5,4 % v roce 2000 na 5,2 %
v roce 2001 a na konci roku klesl 3M PRIBOR na 4,6 %.
Ceny akcií na Burze cenných papírů Praha, a.s., v průběhu roku významně kolísaly. Meziročně však zaznamenaly pokles
téměř o 17 %, když burzovní index PX 50 sestoupil z hodnoty 474,70 na začátku roku na 394,60 na konci roku 2001.

Obchodní výsledky – přehled
Celkové údaje za Českou pojišťovnu
Celkové hrubé předepsané pojistné České pojišťovny k 31. 12. 2001 dosáhlo 31,0 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst
o 15,3 %, tj. o 4,1 mld. Kč, a to především díky růstu objemu předepsaného pojistného v životním pojištění, ale i příznivým
vývojem v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato skutečnost zároveň ovlivnila vývoj celkových
vyplacených plnění a objem technických rezerv.
Předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo 19,0 mld. Kč a oproti roku 2000 bylo o 1,5 mld. Kč, tj. o 8,5 % vyšší, zejména
vlivem nárůstu předepsaného pojistného (téměř o 1 mld. Kč) v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Předepsané pojistné v životním pojištění vzrostlo z 9,4 mld. Kč na 12,0 mld. Kč, tedy o 28,1 %, jednak díky zvýšenému
výkonu obchodní služby společnosti, a také díky většímu zájmu klientů o životní pojištění vlivem novely zákona o daních
z příjmů (daňová uznatelnost zaplaceného pojistného životních pojištění až do částky 12 000 Kč).
Celková vyplacená plnění, bez tvorby technických rezerv, se meziročně zvýšila o 12,0 % na 18,6 mld. Kč. Nárůst vyplacených
plnění ovlivnilo zejména životní pojištění, kde se vyplacená plnění zvýšila o 25,1 % (o 1,9 mld. Kč) vlivem přepracování smluv
na nové daňově uznatelné typy pojištění. I neživotní pojištění zaznamenalo mírný nárůst oproti roku 2000 o 1,4 %,
tj. o 134 mil. Kč.
V průběhu roku 2000 se zvýšil objem technických rezerv na celkových 81,1 mld. Kč (nárůst o 5,9 mld. Kč), z čehož objem neživotních
rezerv činil 19,4 mld. Kč s nárůstem 3,2 mld. Kč a objem rezerv životních pojištění vzrostl o 2,7 mld. Kč na 61,6 mld. Kč.

Neživotní pojištění
Charakteristika
V obchodních výsledcích neživotního pojištění zaznamenala Česká pojišťovna v roce 2001 zvýšení výkonu oproti předchozímu
roku o jednu pětinu zejména díky pozitivnímu vývoji nového obchodu v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla. Na dobrých výsledcích roku 2001 se podílely i ostatní druhy neživotního pojištění, jako například nová pojištění
domácnosti a pojištění staveb, která jsou pro klienty snadno srozumitelná a cenově výhodná.
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Postavení na pojistném trhu neživotního pojištění
Podíl České pojišťovny na trhu neživotních pojištění měřený předepsaným pojistným se podle předběžných výsledků České
asociace pojišťoven prakticky udržel na úrovni roku 2000 a dosáhl na konci roku 2001 celkově 37,4 %. Na udržení tohoto
podílu měl největší vliv pozitivní vývoj v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a díky novým produktům
i pojištění majetku, kde se především v pojištění domácnosti a staveb Česká pojišťovna výrazně prosazuje oproti konkurenci.
Vývoj podílu České pojišťovny a.s. na trhu neživotního pojištění
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Předpis a obchod
Předepsané pojistné v neživotních pojištěních v roce 2001 vykazovalo příznivý vývoj ve všech oblastech pojištění a dosáhlo
19,0 mld. Kč, tj. o 1,5 mld. Kč více než v roce 2000. Hrubá výše předepsaného pojistného meziročně vzrostla zásluhou
nárůstu pojistného v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kde se předepsané pojistné meziročně
zvýšilo z 5,4 mld. Kč na 6,2 mld. Kč. V havarijním pojištění se podařilo zastavit úbytek předepsaného pojistného a meziročně
zvýšit výsledek o 98 mil. Kč na 3 mld. Kč. V úrazovém pojištění se příznivě odrazilo sjednávání tohoto pojištění se životním
pojištěním, kde probíhaly v roce 2001 akce zaměřené na zvýšení počtu životních pojištění v souvislosti se zavedením
daňových úlev. Předepsané pojistné v úrazovém pojištění vzrostlo meziročně o 183 mil. Kč na 2,5 mld. Kč. V roce 2001
se podařilo navýšit předepsané pojistné v zemědělském pojištění o 57 mil. Kč na 769 mil. Kč v souvislosti s hrozbou
nebezpečí nákaz slintavkou a kulhavkou a BSE v pojištění zvířat a zvýšením pojištění plodin.
Nové produkty
Jedním ze záměrů České pojišťovny pro rok 2001 bylo posílení pozice na trhu havarijního pojištění. V průběhu celého roku
bylo pro podporu tohoto cíle klientům nabízeno stavebnicově pojaté sdružené pojištění vozidla, které kombinuje havarijní
pojištění a smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V roce 2001 se také počal ve větší míře
projevovat vliv nových produktů domácnosti a staveb, zavedených ve 2. pololetí 2000.
Vyplacená plnění
Objem vyplacených plnění meziročně vzrostl z 9,2 mld. Kč na 9,4 mld. Kč (o 134 mil Kč). Vývoj vyplacených plnění v roce
2001 nebyl výrazně poznamenán kalamitními událostmi v širokém záběru jako v minulých letech. Počet vyřízených pojistných
událostí ve smluvních neživotních pojištěních poklesl meziročně o 10 tisíc na 762 tisíc kusů. Nárůst vyřízených pojistných
událostí se projevil ve smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Několika velkými škodními událostmi bylo
zasaženo pojištění majetku velkých průmyslových podniků, které však nemají významný dopad na hospodářský výsledek díky
dobře nastaveným zajistným programům. Každoročně se opakující záplavové a krupobitní škody na plodinách měly v roce
2001 menší rozsah než v předchozích letech.
Výhled
Pro léta 2002 a 2003 je prvořadým úkolem posílení obchodu v podnikatelském pojištění. Je připraven zjednodušený produkt
pro nejmenší podnikatele; v průběhu roku dojde k náběhu povinného pojištění odpovědnosti za škodu při závažných
haváriích a k jeho realizaci.
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Životní pojištění
Charakteristika
Prodej životních pojištění měl v obchodní strategii společnosti na rok 2001 klíčovou úlohu. Tomu odpovídá i vysoký meziroční
nárůst nově sjednaných pojištění o 43 %. K vzestupu obchodní produkce přispěl zvýšený zájem veřejnosti o daňově
zvýhodněné životní pojištění a také jednorázově placené produkty podporované příznivým zhodnocením.
Postavení na pojistném trhu neživotního pojištění
Česká pojišťovna zvýšila v roce 2001 předepsané pojistné životního pojištění podle předběžných výsledků České asociace
pojišťoven o 28,1 %, což byl nejlepší výsledek za posledních deset let. Podařilo se tak mírně zvýšit tržní podíl zaznamenaný
v loňském roce a na konci roku činil podíl České pojišťovny na trhu 42,3 %.
Vývoj podílu České pojišťovny na trhu životního pojištění
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Předpis a obchod
Česká pojišťovna dosáhla v roce 2001 více než 12 mld. Kč předepsaného hrubého pojistného, což je o 28,1 % více než v roce
2000. Největší podíl, a to 60,3 % na objemu předepsaného pojistného, měla skupina kapitálových pojištění.
Objem obchodu životního pojištění za rok 2001 byl ve srovnání s rokem 2000 o 32,0 % vyšší. Počet nově sjednaných smluv
se meziročně zvýšil o 43,4 %. Průměrné pojistné na jednu smlouvu životního pojištění v běžně placeném obchodě vzrostlo
v roce 2001 o 6 % na 5500 Kč.
Z hlediska počtu smluv je podíl běžně placeného obchodu stále vysoký – v roce 2001 činil 86 %. Nárůst obchodu byl
částečně ovlivněn i významným přepracováním pojistných smluv z kmene na nové, daňově zvýhodněné smlouvy. Tato kampaň
připravená a řízená Českou pojišťovnou přinesla prodloužení pojistné doby a zvýšení ročního pojistného.
Nové produkty
S účinností od 1. 1. 2001 byla zavedena možnost sjednat důchodové pojištění podle nových sazeb. Jedná se o jednoduchý
běžně placený produkt navazující na důchodový program Záruka. Produkt byl vytvořen zejména v souvislosti s novelou
zákona o dani z příjmu.
Pro pojištění s datem počátku 1. 5. 2001 a pozdějším byla zavedena možnost sjednávat kapitálové životní pojištění
s úhradou celého pojistného zaměstnavatelem. Nabízené produkty musí splňovat podmínky pro uplatnění daňových výhod
podle zákona o daních z příjmů (pojištění sjednané nejméně do věku 60 let, pojistník je zároveň pojištěným).
S účinností od 10. 10. 2001 vytvořila Česká pojišťovna a
a střední firemní klientely v oblasti produktů kapitálového
zaměstnaneckých výhod. Firemním klientům je v rámci
připojištění také kapitálové životní pojištění podle sazeb s
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Penzijní fond České pojišťovny, a.s., společný projekt obsluhy velké
životního pojištění a penzijního připojištění pod názvem ČP program
sociálních programů pro zaměstnance nabízeno vedle penzijního
daňovými úlevami. Nabídka je podpořena souborem zvýhodnění.

Vyplacená plnění
V roce 2001 bylo vyplaceno o 25,1 % plnění více než za stejné období loňského roku. Na zvýšeném objemu vyplacených plnění
se výrazně podílelo přepracování smluv realizované jako ukončení staré smlouvy a vznik nového daňově uznatelného pojištění.
Celkově v životním pojištění za rok 2001 bylo vyřízeno 512 tis. ks pojistných událostí.
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 připravovala již v roce 2000 s cílem reagovat včas na zvýšený zájem
klientů, a to jak v oblasti nového obchodu, tak v oblasti přepracování dříve uzavřených smluv na daňově zvýhodněné produkty.
Daňové pobídky budou pravděpodobně působit i nadále na růst předepsaného pojistného ve srovnání s rokem 2001.

Zajištění
Hlavními obchodními partnery České pojišťovny a.s. v oblasti zajištění jsou nejvýznamnější a největší světové zajišťovny,
u nichž byly obchody částečně umístěny přes renomované makléřské firmy. Při umísťování rizik do zajištění se úsek zajištění
řídí požadavky managementu na solventnost a finanční sílu obchodních partnerů. Požadavky na bezpečnost zajišťoven jsou
definovány minimální kvalitou jejich ratingu A-, přičemž při výběru zajistitelů hrály roli i další parametry, jako například jejich
flexibilita, dostupnost a v neposlední řadě know-how v daném zajišťovaném odvětví.
V průběhu roku 2001, především po událostech 11. září v USA, došlo k podstatným změnám na mezinárodním zajišťovacím
trhu. Některé menší zajišťovny se dostaly do potíží, velká část zajišťovacího trhu vykázala ztráty. Některé menší zajišťovny
ukončily činnost nebo byly převzaty silnějšími partnery. Ve většině odvětví ceny zajištění dramaticky vzrostly a zajistitelé
ve větší míře dbají na technickou úroveň sazeb. Podstatný vliv na upisovací politiku zajistitelů měla i komplikovaná situace
na kapitálových trzích. Česká pojišťovna byla před těmito výkyvy trhu z převážné části chráněna díky výhodným tříletým
zajistným smlouvám uzavřeným v předchozím období, byť byla v některých případech nucena akceptovat vyšší ceny zajištění.
Velmi se osvědčila politika spolupráce s bonitními partnery, neboť ukončení činnosti některých zajistitelů na trhu Českou
pojišťovnu v podstatě nepostihlo.
Výsledky odevzdaného zajištění nebyly ovlivněny žádnými katastrofickými škodami. Škody v důsledku povodní a vichřic
nedosáhly výše, která by zasáhla zajistný program.
Aktivní zajišťovací kapacity Česká pojišťovna poskytuje především svým dceřiným společnostem a jejich obchody pak
částečně dle potřeby retroceduje v rámci svých zajišťovacích programů.
Pro obnovy zajistných smluv na rok 2003 je třeba počítat s vyššími cenami zajištění pro většinu odvětví. Česká pojišťovna
proto přehodnotí svůj zajistný program a přizpůsobí jeho strukturu nové situaci na zajišťovacích trzích.

Finanční investice
Investiční aktivity
Česká pojišťovna v roce 2001 dosáhla výnosu z finančního umístění po započtení poměrné části správních nákladů ve výši
7,3 mld. Kč oproti 4,6 mld. Kč v roce 2000.
Ke zvýšení výnosu oproti loňskému roku došlo zejména vlivem obratu ve výkonnosti akciových instrumentů, které
zaznamenaly výnosnost 10,8 % p.a., což byl vzhledem k složité situaci na globálních kapitálových trzích pozoruhodný
výsledek.
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Velmi dobře si vedly také investice do pevně úročených instrumentů, jejichž výkonnost (ve výši 9 % p.a.) byla ovlivněna
globálním snižováním úrokových sazeb způsobeným prudkým ochlazením světové ekonomiky. Tato skutečnost vedla
k výraznému růstu hodnoty dlouhodobých pevně úročených instrumentů v portfoliu vzhledem k tomu, že jsou tyto
instrumenty úročeny podstatně vyššími sazbami než odpovídá nynějším tržním podmínkám.
Celkové zhodnocení aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy za rok 2001, představovalo váženou hodnotu 8,1 % p.a.,
jelikož výsledky výše uvedených instrumentů byly částečně korigovány nízkým zhodnocením ostatního majetku (nemovitosti
apod.), jenž zaznamenal růst pouze o 1,7 % p.a., nicméně i při tomto faktoru je celkový výsledek výrazně nadprůměrný.
V roce 2001 došlo k mírnému růstu objemu aktiv financovaných prostředky životních i neživotních technických rezerv.
Hlavními faktory tohoto vývoje byly pozitivní vývoj v oblasti životního pojištění s možností daňových úlev a stabilizace tržního
podílu v oblasti pojištění motorových vozidel i dalších neživotních pojištění.
Rozdělení finančního umístění všech zdrojů České pojišťovny je uvedeno v grafu „Struktura aktiv v čisté výši dle zdroje
financování“. Čistou výší aktiv se rozumí účetní cena po odečtení opravných položek a oprávek.
Struktura aktiv v čisté výši dle zdroje financování
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Finanční umístění prostředků, jejichž zdroji jsou rezervy životních pojištění
K 31. 12. 2001 byla největší část prostředků, jejichž zdroji jsou životní technické rezervy, investována do dluhových
instrumentů (76 %, 50,6 mld. Kč), tj. do obligací, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Tato část portfolia je
tvořena především tuzemskými a zahraničními státními cennými papíry a cennými papíry prvotřídních emitentů, resp. vklady
u kapitálově silných domácích nebo zahraničních bank. Pro splnění základního investičního cíle, tj. komplexního zajištění
financování budoucích závazků vůči oprávněným osobám v každém časovém okamžiku, byl implementován nový systém
správy investičních portfolií s posílenou vazbou k časové struktuře technických rezerv.
Struktura aktiv v čisté výši, jejichž zdroji jsou životní technické rezervy
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Druhou objemově nejvýznamnější skupinou aktiv, jejichž zdroji jsou rezervy životního pojištění, tvoří ostatní majetek (12 %,
8,0 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 na konci roku 2001 činil 12 % (z toho
3 % tvořily podílové listy otevřených podílových fondů a zbylých 9 % tvořily akcie). Akcie a podílové listy patří k investicím, které
zaručují portfoliu růstový potenciál v dlouhodobém investičním horizontu a vhodně doplňují portfolio s majoritní úrokovou
složkou z hlediska optimalizace výnosu a diverzifikace rizika. Jejich objem představuje 7,9 mld. Kč a tvoří zbylou část struktury
portfolia prostředků životního pojištění jak uvádí graf „Výnosy aktiv, jejichž zdroji jsou životní technické rezervy“.
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Celkový výnos z finančního umístění prostředků, jejichž zdroji jsou rezervy životního pojištění, v roce 2001 dosáhl 6,32 mld. Kč.
Tento výnos byl tvořen zejména vysokým výnosem z pevně úročených instrumentů (především obligací a úrokových derivátů)
ve výši 4,27 mld. Kč, který byl zapříčiněn poklesem úrokových sazeb a realizacemi kapitálových zisků z obligací a úrokových
derivátů. Majetkové cenné papíry zaznamenaly přes nepříznivou situaci na mezinárodních trzích kladný výsledek ve výši
1,57 mld. Kč. Ostatní majetek přispěl k celkovému výnosu kladným výsledkem ve výši 0,48 mld. Kč. V grafu „Výnosy z aktiv,
jejichž zdroji jsou životní technické rezervy“ se prezentovanými výnosy rozumí výnosy po odečtení přímých nákladů na finanční
umístění.
Finanční umístění prostředků, jejichž zdroji jsou rezervy neživotních pojištění
K 31. 12. 2001 byla rozhodující část portfolia investována do pevně úročených instrumentů (98 %, 19,2 mld. Kč),
tj. především do obligací s kratší průměrnou dobou splatnosti (10,3 mld. Kč), pokladničních poukázek a termínovaných
vkladů. V souladu s platnou investiční strategií společnosti není toto portfolio investováno do akciových a obdobných
instrumentů. Vzhledem k implementaci modelu řízení aktiv a pasiv pro neživotní pojištění docházelo k postupnému
prodlužování splatnosti prostředků, jejichž zdroji jsou neživotní technické rezervy, ve snaze lépe ji uvést do souladu
se splatností neživotních technických rezerv. Způsob investování těchto prostředků se ovšem i nadále řídí krátkodobým
časovým horizontem a volbou instrumentů, které je možno v případě kalamitních škodních událostí ve velmi krátkém čase
konvertovat na likviditu, použitelnou k úhradě závazků vůči pojištěným.
Struktura aktiv v čisté výši, jejichž zdroji jsou neživotní technické rezervy
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Celkový výnos z finančního umístění prostředků, jejichž zdroji jsou neživotní technické rezervy , v roce 2001 dosáhl 1,31 mld. Kč.
Vzhledem ke struktuře aktiv byly výnosy generovány pevně úročenými instrumenty ve výši 1,33 mld. Kč – viz graf „Výnosy
z aktiv, jejichž zdroji jsou neživotní technické rezervy“. Ztráta byla způsobena složkami ostatního majetku a kurzovým
přeceněním.

Komentář k finančním výsledkům
Hospodářský výsledek
Celkový hospodářský výsledek dosáhl v roce 2001 výše 4,2 mld. Kč. To sice představuje mírné meziroční snížení o 3,1 %, ale
při nezapočítání vlivu jednorázového efektu ve výši 2,7 mld. Kč, vyplývajícího z legislativní změny účetních předpisů v odložené
dani, jde o dvojnásobné navýšení zisku. Bilanční suma společnosti se zvýšila na 108,6 mld. Kč, což souvisí zejména se zvýšením
objemu položky finančního umístění o téměř 10 mld. Kč na straně aktiv a technických rezerv o téměř 6 mld. Kč na straně
pasiv.
Základní kapitál společnosti a fondy
V roce 2001 Česká pojišťovna doplnila v souladu s usnesením valné hromady zákonný rezervní fond ze zisku roku 2000.
Zbývající část hospodářského výsledku byla převedena do nerozděleného zisku. Ke konci roku 2001 byla z nerozděleného
zisku minulých let uhrazena výplata dividend ve výši 3,4 mld. Kč. Zároveň bylo převedeno 1,7 mld. Kč do mimořádného
rezervního fondu na krytí nákupu vlastních akcií. Celkově však díky hospodářskému výsledku došlo k mírnému navýšení
vlastního kapitálu, který překročil hodnotu 11 mld. Kč.
Návrh na rozdělení zisku
Mimořádná valná hromada ke konci roku 2001 rozhodla poprvé v historii společnosti o vyplacení hrubé dividendy 1140 Kč
na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč v celkové výši 3,4 mld. Kč. Tyto dividendy byly vyplaceny z nerozděleného zisku
minulých období. Výplata dividend neproběhla u akcií držených k 19. 12. 2001, tj. ke dni rozhodnému pro výplatu akcií,
držených Českou pojišťovnou (12,64 %).
Česká pojišťovna doplní v roce 2002 zákonný rezervní fond ve výši 5 % realizovaného zisku, tj. o 209 mil. Kč a 3971 mil. Kč
přidělí na účet nerozděleného zisku minulých let. Návrh na rozdělení zisku byl předložen a schválen řádnou valnou hromadou
konanou dne 17. června 2002.
Technické rezervy
V roce 2001 došlo ke zvýšení technických rezerv o 5,9 mld. Kč na 81,1 mld. Kč.
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné vzrostla o 8 % na 4,1 mld. Kč. K 31. 12. 2001 činí čistá výše rezervy na nezasloužené
pojistné 3,7 mld. Kč u smluvních neživotních pojištění, resp. 0,4 mld. Kč u životních pojištění. To představuje nárůst přibližně
o 0,3 mld. Kč proti stavu ke konci roku 2000. Tento poměrně nevýrazný posun vzniká jako důsledek několika navzájem
se kompenzujících vlivů, zejména v pojištění havarijním a povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
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Rezerva životních pojištění
Rezerva životních pojištění vzrostla o 5 % na 61,6 mld. Kč. Hlavní příčinou jejího růstu byl především zvýšený zájem o životní
pojištění vyvolaný daňovými zvýhodněními zavedenými zákonem o daních z příjmů.
Rezerva na pojistná plnění
Čistá výše rezervy na pojistná plnění smluvních neživotních pojištění činí k 31. 12. 2001 11,5 mld. Kč, což představuje
nárůst o 1,7 mld. Kč proti stejnému datu předchozího roku.
Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se mírně navýšila o 13 mil. Kč
na 172 mil. Kč. Příspěvky k této rezervě z ostatních druhů pojištění k 31. 12. 2001 činí 17 mil. Kč, což představuje nárůst
o 8 mil. Kč oproti předchozímu roku.
Vyrovnávací rezerva a jiné rezervy
Stav vyrovnávací rezervy k 31. 12. 2001 činí 1,9 mld. Kč. Oproti konci roku 2000 došlo k nárůstu přibližně o 0,5 mld. Kč.
Stav jiné rezervy (zejména rezerva na závazky ČKP ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel) činil
k 31. 12. 2000 téměř 1 mld. Kč. V roce 2001 byla tato rezerva zvýšena o cca 0,7 mld. Kč, a k 31. 12. 2001 tak její stav činil
1,7 mld. Kč.
Finanční umístění
Podobný vývoj jako technické rezervy zaznamenalo finanční umístění, jehož čistá výše vzrostla z 83,1 mld. Kč na 93,0 mld. Kč
(růst o 12 %). Tento vývoj je způsoben změnami jednotlivých položek ve struktuře finančního umístění, kde o 4,0 mld. Kč vzrostl
objem cenných papírů s pevným výnosem, o 3,1 mld. Kč vzrostl objem majetkových účastí v podnicích s rozhodujícím vlivem,
o 2,7 mld. Kč vzrostl objem depozit v bankách, a proti tomu poklesl objem cenných papírů s proměnlivým výnosem o 2,2 mld. Kč.
Pohledávky
Pohledávky meziročně poklesly o 19,5 %, což představuje 1,9 mld. Kč při mírném růstu pohledávek z přímého pojištění
a zajištění o 0,6 mld. Kč na 3,3 mld. Kč. Pokles byl způsoben zejména snížením odložené daňové pohledávky (o 1,0 mld.)
a pohledávek z finančního umístění.
Závazky
Závazky společnosti vzrostly o 33,5 % na 12,8 mld. Kč. V tom je skryt pokles závazků z přímého pojištění a zajištění o 0,4 mld. Kč
a růst ostatních závazků zhruba o 3,5 mld. Kč. Na růst závazků měla zásadní vliv emise dluhopisů v objemu 4 mld. Kč ze 16. 7. 2001.
Ostatní aktiva
Položka ostatních aktiv vzrostla o 93,3 % na 5,5 mld. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu má zvýšení objemu prostředků
na běžných účtech (nárůst o 1,0 mld. Kč) a nákup vlastních akcií (nárůst o 1,7 mld. Kč).
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Personální politika
Personální politika České pojišťovny spoluvytváří předpoklady pro splnění strategických cílů společnosti. Základem jsou
kvalitně připravení odborníci, schopní a ochotní uspokojit širokou klientelu společnosti a tomuto východisku jsou
přizpůsobována opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Počet zaměstnanců v posledních pěti letech postupně klesá. K 31. 12. 2001 činil průměrný počet zaměstnanců 6158 a jeho
vývoj od roku 1997 je uveden v tabulce „Přehled vývoje hlavních ekonomických ukazatelů“ na str. 8. Fyzický počet
zaměstnanců byl 6242, což představuje oproti roku 1997 snížení o 2247 osob (tj. o 26,5 %). K nejvýraznějšímu poklesu
počtu zaměstnanců došlo v letech 1999 a 2000 v důsledku celkové restrukturalizace České pojišťovny. Postupně se snižoval
počet zaměstnanců ve všech profesních kategoriích, nejvíce v kategorii provozních zaměstnanců.
Pro zkvalitnění zaměstnaneckých týmů byly nové nebo uvolněné pozice obsazovány na základě vnitřních nebo vnějších
výběrových řízení. V průběhu pěti let se zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců z 15,6 % v roce 1997 na 17,1 %
v roce 2001. Naopak se výrazně snížil podíl zaměstnanců s nižším vzděláním z 16,7 % v roce 1997 na 9,4 % v roce 2001.
Průměrný věk zaměstnanců České pojišťovny je 41,5 roku.
V České pojišťovně je uzavřena Kolektivní smlouva, která je výsledkem pravidelného kolektivního vyjednávání. Jedna třetina
členů dozorčí rady společnosti je volena v souladu s obchodním zákoníkem zaměstnanci.
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Hlavní marketingové aktivity a společensky prospěšná činnost
Marketingové aktivity České pojišťovny měly v roce 2001 dva strategické cíle: kontinuálně zvyšovat tržní hodnotu skupiny
společnosti a být patronem v oblastech veřejně prospěšné a zábranné činnosti.
Rok 2001 byl z hlediska marketingové podpory rokem životního pojištění. Dne 1. 1. 2001 vstoupila v účinnost novela zákona
o daních z příjmů zvýhodňující soukromé životní pojištění prostřednictvím možnosti daňového odpočtu. Bylo zřejmé, že této
skutečnosti využije pro propagační činnost většina pojišťoven nabízejících produkty životního pojištění a že rok 2001 bude
velmi důležitý pro další přerozdělování trhu v tomto odvětví pojištění. Česká pojišťovna nejenže udržela svoji pozici, ale díky
dobré práci marketingu i obchodní služby zvýšila svůj tržní podíl o 1,3 procentního bodu. Uzavřela téměř 370 000 smluv
a jednoznačně potvrdila vedoucí roli v tomto segmentu pojištění. Penzijní fond České pojišťovny se navíc stal druhým
nesilnějším penzijním fondem v ČR podle počtu aktivních klientů. Marketingová podpora životního pojištění České pojišťovny
byla podle průzkumů na trhu nejúspěšnější. 75 % ekonomicky aktivní populace ČR zná slogan „Někdo má a někdo nemá“
a spojuje si ho s Českou pojišťovnou a jejím životním pojištěním a penzijním připojištěním.
Další marketingovou aktivitou byla na podzim realizovaná podpora prodeje povinně smluvního pojištění odpovědnosti
z provozu vozidel a havarijního pojištění. Tato kampaň přispěla k meziročnímu zvýšení počtu vozidel povinně smluvně
pojištěných u České pojišťovny bezmála o 150 tisíc.
Nedílnou součástí celkové dlouhodobé strategie společnosti jsou sponzorské a společenské aktivity. V souladu s tím
směřovaly stejně jako v letech minulých finanční prostředky věnované na sponzoring do oblastí, kde se spolupodílely
na formování pozitivního postoje široké veřejnosti k České pojišťovně.
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Česká pojišťovna tak pokračovala v podpoře základních sponzorských platforem, ke kterým se z hlediska své pozice
na českém trhu již po několik let hlásí – ledního hokeje, Velké pardubické, Škoda Octavia Cup, Czech Top 100, Sdružení
českých umělců-grafiků Hollar a divadla Ypsilon. Díky svému zaměření na oblast automobilismu tak mohla využít skutečnosti,
že se ze špičkového závodního jezdce Tomáše Engeho stal první český pilot Formule 1. V závěru roku byl mezi podporované
aktivity nově zařazen projekt zaměřený na vzdělávání dospívající mládeže – Terra club.
Podporu v oblastech prevence a zábranné činnosti prováděla Česká pojišťovna prostřednictvím dopravního zpravodajství
„Modrá vlna České pojišťovny“, dálničních teploměrů a speciálních projektů, jako například prevence proti krádežím ve spolupráci
s Policí ČR – „Zamykejte dveře“.
Česká pojišťovna se prostřednictvím svých sponzorských aktivit, které pokrývají zejména oblasti kultury, sportu a vzdělání,
snaží identifikovat se základními společenskými hodnotami – společenskou odpovědností a solidaritou.

Doplňující informace k finanční situaci a výsledkům hospodaření
Konsolidovaná účetní závěrka
Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne 12. února 2002 č.j. 45/N/444/2002/1 povolila České pojišťovně
uveřejnit při plnění informační povinnosti emitenta registrovaného cenného papíru za rok 2001 podle § 80 a odst. 1 zákona
o cenných papírech pouze nekonsolidovanou účetní závěrku.
Přehled pohybů vlastního kapitálu za poslední tři účetní období

Základní kapitál
Jiné kapitálové fondy
Zisk běžného období
Nerozdělený zisk
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy
Celkem

Konečný stav k 31. 12. 1999
v tis. Kč
3 412 391
82 216
1 057 633
1 236 820
111 116
110 239
6 010 415

Konečný stav k 31. 12. 2000
v tis. Kč
3 412 391
45 769
4 314 595
2 241 572
268 444
43 192
10 325 963

Konečný stav k 31. 12. 2001
v tis. Kč
3 412 391
44 967
4 180 187
1 269 297
2 157 845
43 599
11 108 286

Soudní, správní a rozhodčí řízení
Neexistuje soudní, rozhodčí nebo správní řízení, které by mohlo mít významný vliv na finanční situaci a podnikání
společnosti. Společnost v rámci obezřetného přístupu vytvořila na jí známé sporné případy opravné položky či všeobecnou
rezervu ve výši odpovídající riziku.
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Hlavní investice
Níže uvedené nefinanční investice byly směřovány především do výstavby a rekonstrukcí budov, do jejich zařízení a dále
do výpočetní techniky.

Rok / kategorie
v tis. Kč
1998
1999
2000
I. čtvrtletí 2001
2001
I. čtvrtletí 2002

Výstavba
a rekonstrukce

Zařízení

458 939
76 029
581 906
10 181
536 674
23 716

58 171
2 527
6 544
–
17 310
2 644

Kancelářská
a výpočetní
technika
101 942
242 200
195 423
40 192
211 367
13 499

Ostatní

Celkem

156 444
280 597
85 981
11 929
75 884
11 885

775 496
601 353
869 854
62 302
841 235
51 744

Česká pojišťovna provádí investice nefinančního typu pouze v tuzemsku a z vlastních zdrojů. Objem nefinančních investic
České pojišťovny v dalších letech je očekáván v úrovni zhruba 1 mld. Kč.
Současná hodnota pozemků a staveb
Nemovitosti vlastněné společností jsou vzhledem k jejich počtu (viz např. počet staveb v tabulce) uvedeny pouze v souhrnu.
Jejich položkový seznam by svým rozsahem byl na úkor přehlednosti výroční zprávy. Nemovitosti ve vlastnictví České
pojišťovny nejsou zatíženy zástavním právem.
Rok
Hodnota k 31. 12. 2000 (v tis. Kč)
Počet ks
Celková výměra v m 2
Současná hodnota k 31. 12. 2001 (v tis. Kč)
Počet ks
Celková výměra

Pozemky

Stavby

781 266
–
1 235 809
743 117
–
1 221 554

6 861 931
225
–
7 351 795
205
–

Pořízení
a zálohy
333 351
–
–
435 909
–
–

Celkem
7 976 548
225
1 235 809
8 530 821
205
1 221 554

Poznámka: tato tabulka doplňuje Přílohu účetní závěrky v bodě III.2.(c).
Údaje o úvěrech a půjčkách
Česká pojišťovna ke svému financování nevyužívá úvěry ani půjčky. Informace o emisi dluhopisů jsou uvedeny v kapitole
Vydané cenné papíry.
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Údaje o osobách, v nichž má Česká pojišťovna účast přesahující 10 % svého čistého ročního zisku
Jedná se o osoby, v nichž má Česká pojišťovna účast přesahující v čisté účetní hodnotě částku 418 mil. Kč.
Název

IČO

Předmět činnosti

ČP finanční služby a.s.

26117193

Home Credit a.s.

25326201

Činnost organizačních
a ekonomických
poradců, marketing
– průzkum
Poskytování
spotřebitelských úvěrů
Peněžnictví, investiční
společnosti a fondy,
korporace
Provádění bankovních
obchodů a poskytování
bankovních služeb
v tuzemsku i ve vztahu
k zahraničí
Provádění všech
bankovních obchodů
a poskytování všech
bankovních služeb
v tuzemsku i ve vztahu
k zahraničí

Zeta Osteurope Holding S.A.

n.a.

Česká spořitelna, a.s.

45244782

eBANKA, a.s.

00562246

Výše a druhy
rezerv

Výše zisku
po zdanění

–
Rezerva
na kurzové
ztráty
(1 035)
Zeta Osteurope Holding S.A.
–
Česká spořitelna, a.s.
Rezervy
na standardní
úvěry a na záruky,
rezervy na kurzové
ztráty, rezervy
na ostatní bankovní
rizika, ostatní rezervy
(8 252 090)
eBANKA, a.s.
Rezerva
na standardní
úvěry a záruky
(17 251)
Ostatní rezervy
(10 557)

Název
v tis. Kč

ČP finanční služby a.s.
Home Credit a.s.
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Sídlo

Základní
kapitál
v tis. Kč
(pokud není
uvedeno jinak)
Na Pankráci 1658,
2 000 000
Praha 4

Kounicova 284,
Brno
23 Avenue Monterey,
Luxembourg

Podíl
na základ.
kapitálu

100 %

82 000

100 %

22 100
tis. EUR

74,25 %

Olbrachtova 1929/62,
Praha 4

15 200 000

6,58 %

Na Příkopě 19,
Praha 1

1 042 302

89,06 %

Výše
závazků
České
pojišťovny
vůči
společnosti
90
1 862

Výše
výnosu
z podílu

Účetní
hodnota
podílů
držených
emitentem

97 903
4 205

Případná
výše částky,
která dosud
nebyla
na podíl
splacena
–
447 371

–
–

2 000 000
2 019 141

Výše
pohledávek
České
pojišťovny
vůči
společnosti
21
5 914

13 212
3 034 044

–
–

–
–

524 792
2 887 706

–
–

–
–

7 252

324 144

–

1 674 794

358

6 640

Strategie společnosti a výhled do roku 2002
Hlavním krátkodobým a střednědobým cílem České pojišťovny je udržet si pozici vedoucí domácí pojišťovny v oblasti životního
i neživotního pojištění a zvyšovat přitom provozní ziskovost společnosti.
Česká pojišťovna se i nadále hodlá profilovat jako pojišťovací ústav nabízející služby nejširší občanské klientele. Jednou
z priorit pro rok 2002 je i posílení jejího postavení v oblasti služeb pro malé a střední podniky. Stejně jako doposud se Česká
pojišťovna bude zaměřovat na segment velkých průmyslových rizik, kde je její ambicí být hlavním národním pojistitelem.
Klíčovým odvětvím zůstává i nadále oblast pojištění motorových vozidel, která – měřeno předepsaným pojistným –
představuje zhruba třetinu celého českého pojistného trhu. Ambicí České pojišťovny je udržet nebo i zvýšit podíl na trhu
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i na trhu havarijního pojištění.
Značný růstový potenciál společnost spatřuje i na trhu životního pojištění, kde se dosud nevyčerpaly všechny příležitosti
vyplývající ze zavedení daňových úlev pro klienty z řad fyzických i právnických osob od roku 2001. Z analogie s vyspělými
státy lze přitom usuzovat, že podíl předepsaného pojistného v životním pojištění na hrubém domácím produktu České
republiky poroste v dalších letech ze současné jedné třetiny na více než jednu polovinu.
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.
Zamýšlených cílů nelze dosáhnout bez dalšího zefektivnění vnitřních procesů, snižování provozních nákladů a zkvalitnění
služeb pro klienty zejména v oblasti příjmu rizika a likvidace škod. V roce 2001 bylo realizováno několik klíčových projektů,
zaměřených například na zkvalitnění služeb a zefektivnění procesu likvidace v pojištění motorových vozidel, podobný projekt
byl nastartován rovněž v ostatním neživotním pojištění. Nejdůležitějším projektem pro rok 2002 je implementace nového
systému pro provoz neživotních pojištění.
Úspěch všech projektů a cílů České pojišťovny je podmíněn kvalitní prací s lidskými zdroji, které představují a budou
představovat jedno z hlavních aktiv společnosti.
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Zpráva dozorčí rady

]

Dozorčí rada v průběhu roku 2001 zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov společnosti. 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 zabývala hospodařením společnosti, plněním finančního a obchodního plánu, investiční politikou
a hospodařením dceřiných společností. Dozorčí rada sledovala strategické záměry společnosti a finanční skupiny.
Na valné hromadě společnosti konané dne 17. prosince 2001 byla schválena změna stanov společnosti, kterou byl počet
členů dozorčí rady snížen z 9 na 6. V únoru 2002 proběhly volby dvou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti.
Členy dozorčí rady se tak nově staly Ing. Marie Kortová a Bc. Eva Dytrychová.
Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě výsledky hospodaření za rok 2001, které jsou součástí roční účetní
závěrky ověřené auditorem. Dále předložilo návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2001 a konsolidované výsledky
hospodaření za rok 2000.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2001 a návrh na rozdělení zisku a konsolidovanou účetní závěrku za
rok 2000 a doporučuje akcionářům schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2001, konsolidovanou účetní závěrku
za rok 2000 a rozdělení zisku vytvořeného v roce 2001 podle návrhu představenstva.
V Praze, dne 12. června 2002

Ing. Ivan Kočárník, CSc.
předseda dozorčí rady
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Zpráva auditora

]

Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Česká pojišťovna a.s.
Na základě provedeného auditu jsme dne 6. května 2002 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy
na stranách 42 až 76, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2001. 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 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 aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční
situaci společnosti Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2001 a výsledek hospodaření za rok 2001 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 14. června 2002

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Osvědčení číslo 71
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Ing. František Dostálek
Osvědčení číslo 176
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Údaje v tis. Kč k 31. 12.
viz bod přílohy*

2001

2000

1999

AKTIVA
Nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Goodwill
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 fondech
finanční umístění ve sdruženích
s právní subjektivitou
finanční umístění ve sdruženích
bez právní subjektivity
hypotekární půjčky
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
Pohledávky za upsaný základní kapitál
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
pokladní a jiné pokladní hodnoty
šeky
vlastní akcie
Přechodné účty aktiv
úroky a nájemné
pořizovací náklady na pojistné smlouvy
ostatní přechodné účty aktiv
Neuhrazená ztráta minulých let
Ztráta běžného účetního období
ÚHRN AKTIV
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Hrubá výše
694 892

Úprava
538 945

Čistá výše
155 947

Čistá výše
254 151

Čistá výše
347 401

105 596 750
9 920 323
104 890

12 569 315
1 825 441
56 308

93 027 435
8 094 912
48 582

83 074 708
7 643 197
158 700

80 935 163
8 079 934
2 757 985

14 888 382

2 855 481

12 032 901

7 854 934

8 752 284

III.2.(a),(b)

8 214 098

181 476

8 032 622

4 913 136

3 732 176

III.2.(a),(b)

86 650

23

86 627

68 253

78 660

299 322

299 322

III.2.(d)

37 250

37 250

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

6 251 062
80 668 627
3 351 129
57 629 110

2 337 410
7 888 393

III.2.(d)

1 111 673

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

912 412
12 175 968
5 448 335
18 570
100 818
12 115 298
5 242 937
4 602 970
13 465
626 502

III.1.

III.2.(c)

III.3.(a)

969 447

810 115
1 860 000
4 248 831

4 340 780
1 924 342
1 924 342

652
234
129
663

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

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

1 111 673

1 135 660

1 518 851

102 297
10 315 968
1 239 504
18 570
100 818
7 774 518
3 318 595
2 678 628
13 465
626 502

161 500
7 608 942
401 634
23 911
38 187
9 658 124
2 709 721
1 942 673
11 362
755 686

1 382 884
24 141 617
783 702
35 277

4 455 923
5 486 975
640 764
587 897
52 867
452 810

6 948 403
2 838 002
662 213
610 713
51 500
366 693

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

5 658 130
2 129 379
1 799 672
3 363
326 344

III.5.

III.2.(e)
III.2.(e)

149 571
197
4 393 204
2 499 246
115 841

149 571
197
4 393 204
2 499 246
115 841

176 861
257
1 808 839
1 543 251
161 142

106 609
2 561 488
2 165 998
1 932 659
129 746

1 778 117
2 180 844
11 569
725 886
1 443 389

1 778 117
2 180 844
11 569
725 886
1 443 389

104
1 990
3
930
1 056

103
3 536
9
1 233
2 292

III.7.(b)

127 788 721

438
962
962
962

3 913
72 780
3 351
56 659

6 872 361
7 200 937
2 354 726
2 301 859
52 867
452 810

III.5.

2 416
1 713
1 713
1 713

174 386

19 163 002

108 625 719

446
654
443
223
988

97 815 639

593
115
489
736
890

96 198 482

Údaje v tis. Kč k 31. 12.
viz bod přílohy*

2001

2000

1999

Čistá výše
5 658 802
3 412 391

Čistá výše
3 769 796
3 412 391

Čistá výše
3 715 962
3 412 391

44 967

45 769

82 216

2 157 845
43 599
81 054 934
4 118 524
61 612 737
11 520 195
172 133
3 631 345

268 444
43 192
75 163 143
3 832 837
58 885 371
9 876 635
158 983
2 409 317

111 116
110 239
80 542 130
3 900 149
56 893 332
17 781 664
29 294
1 937 691

PASIVA
Hrubá výše
Základní kapitál a fondy
Základní kapitál
Emisní ážio
Jiné kapitálové účty
Rezervní fond z nového ocenění
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy
Technické rezervy
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva pojistného životních pojištění
Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na prémie a slevy
Vyrovnávací rezerva a jiné rezervy
Rezervy životního pojištění, je-li nositelem
investičního rizika pojistník
Rezervy na ostatní rizika
Zákonné rezervy
Jiné rezervy
Závazky ze složených depozit
Podřízená pasiva
Závazky
Závazky z přímého pojištění a zajištění
závazky vůči pojištěným
závazky vůči zprostředkovatelům
závazky při operacích zajištění
Půjčky zaručené dluhopisem
půjčky zaručené dluhopisem
v konvertibilní měně
Bankovní úvěry
Závazky daňové
Závazky sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
Ostatní závazky
Přechodné účty pasiv
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk běžného účetního období
ÚHRN PASIV

Úprava

III.7.
III.7.(c)
III.7.(c),(e)
III.7.(d)
III.8.(b)
III.8.(a)
III.8.(c)
III.8.(d)
III.8.(e)

82 985 037
4 622 066
61 612 737
12 946 756
172 133
3 631 345
100 818

III.9.

III.3.(b)

III.7.(e)

1 930 103
503 542
1 426 561

100 818
705 346

460
602
950
652
660

432 745
15 205
417 540
8 455

12 776 492
2 807 942
2 372 767
987
434 188

9 567 309
3 247 965
2 612 895
98 855
536 215

7 610 019
4 281 926
4 160 488
1 711
119 727

502 608

167 500
206 023

190 889

73 451

70 073

88 034

9 392 491
2 875 856
1 269 297
4 180 187
108 625 719

5 875 748
2 055 502
2 241 572
4 314 595
97 815 639

3 049 170
1 594 718
1 236 820
1 057 633
96 198 482

705 346
3 987

39
659
3
655
4

* odkazy se týkají pouze let 2000 a 2001
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Výkaz zisků a ztrát

]

Údaje v tis. Kč k 31. 12.
viz bod přílohy*
Technický účet k neživotnímu pojištění
Předepsané hrubé pojistné
Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné
– podíl zajišťovatelů
Zasloužené pojistné, očištěné
Ostatní technické výnosy, očištěné
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 jiných rezerv
Prémie a slevy
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Čistá výše provozních výdajů
Ostatní technické náklady
Změna stavu vyrovnávací rezervy
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Technický účet k životnímu pojištění
Předepsané hrubé pojistné
Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné
Zasloužené pojistné, očištěné
Výnosy z majetkových účastí
Výnosy z ostatních finančních umístění
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
Ostatní technické výnosy, očištěné
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 rezerv pojistného životního pojištění
Změna stavu rezervy pojistného
životního pojištění – podíl zajišťovatelů
Změna stavu jiných rezerv
Změna stavu jiných rezerv
Prémie a slevy, očištěné
Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Čistá výše provozních výdajů
Náklady na finanční umístění
Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
Náklady na realizaci finančního umístění
Náklady na finanční umístění
Nerealizované úbytky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické náklady
Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
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2001

2000

1999

19 025 738
(1 544 299)
(288 450)

17 532 775
(1 504 721)
194 882

24 551 366
(1 250 669)
(324 717)

35 927
17 228 916
1 084 101
(9 382 490)
575 184
(2 229 448)

207 371
16 430 307
262 050
(9 248 094)
885 993
(2 702 433)

142 515
23 118 495
345 790
(15 633 525)
683 978
(837 555)

585 888
(10 450 866)
(711 252)
(162 824)
(2 657 329)
(204 337)
(2 435 155)
320 789
(4 976 032)
(1 437 304)
( 523 907)
50 832

495 932
(10 568 603)
(586 911)
(19 021)
(2 605 801)
(303 513)
(2 089 630)
327 501
(4 671 443)
(908 420)
(14 404)
(76 445)

118 389
(15 668 713)
(517 151)
(20 540)
(2 991 649)
925 730
(1 996 903)
263 895
(3 798 927)
(996 351)
(600 000)
1 862 603

12 009 548
(3 726)
(32 783)
11 973 039
108 490
6 571 438
374 415
6 197 023
3 244 889
58 784 924
68 709 741

9 377 556
(8 235)
(334 941)
9 034 380
47 497
5 555 989
403 675
5 152 314
1 623 145
46 768 814
53 995 445

8 525 269
(4 796)

(9 242 956)
(130 613)

(7 387 353)
104
603 080

(9 373 569)
(2 768 047)

(6 784 169)
(3 284 800)

(7 357 694)
(2 200 055)

(61 358)
(2 829 405)

(3 284 800)

(2 200 055)

III.11.(b)
III.11.(c)
III.11.(b)
III.11.(b)

(1 367 218)
(798 133)
698
(2 164 653)
(3 089 129)
(1 621 615)
(57 640 051)
(62 350 795)

(1 068 572)
(739 010)
678
(1 806 904)
(4 572 966)
(3 541 940)
(42 892 182)
(51 007 088)

(1 123 763)
(959 237)
642
(2 082 358)
(5 338 653)
(2 690 895)
(35 382 078)
(43 411 626)

III.11.(h)

(28 412)

(23 505)

(18 500)

3 935 946

123 359

1 856 195

II.1.

III.11.(g)
II.1.

III.11.(b)
III.11.(b)
III.11.(c)
III.11.(b)
III.11.(b)
III.11.(h)
III.8.(e)

II.2.

III.11.(g)

8 520 473
7 250
7 262 639
280 618
6 982 021
4 226 732
36 909 159
48 405 780
175
(8 286 740)
929 046

Údaje v tis. Kč k 31. 12.
viz bod přílohy*
Netechnický účet
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Výnosy z majetkových účastí
Výnosy z ostatních finančních umístění
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
Převedené výnosy finanč. umístění z techn. účtu k živ. pojištění
Náklady na finanční umístění
Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
Náklady na realizaci finančního umístění
Náklady na finanční umístění
Převod výnosů z finančního umístění na techn. účet neživot. poj.
Ostatní výnosy
Ostatní náklady
Daň z příjmů z běžné činnosti
Hospodářský výsledek po zdanění
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný hospodářský výsledek
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Ostatní daně a poplatky
Hospodářský výsledek za účetní období

2001

2000

1999

50 832
3 935 946

(76 445)
123 359

1 862 603
1 856 195

829
498
722
049

1 314 738
38 712
7 502 420
8 855 870

2 164 101
2 742 216
15 077 371
19 983 688

(756 167)
(81 644)
(24 032 054)
(24 869 865)

(326 257)
(65 067)
(6 804 503)
(7 195 827)

(559 829)
(2 897 621)
(20 567 067)
(24 024 517)

2 579 236
(2 106 790)
(1 256 866)
4 157 542
54 519
(12 452)
42 067

1 257 656
(1 535 594)
2 719 524
4 148 543
199 920
(15 326)
184 594

3 981 137
(1 465 744)
(1 129 103)
1 064 259
16 453
(11 219)
5 234

(19 422)
4 180 187

(18 542)
4 314 595

(11 860)
1 057 633

1 649
739
23 435
25 825

III.11.(i)
III.11.(j)
III.12.(a)

* odkazy se týkají pouze let 2000 a 2001
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[

Příloha účetní závěrky

]

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 2001 byla následující:
CESPO B.V., Nizozemské království
Česká pojišťovna a.s.
Ostatní drobní akcionáři

83,51 %
12,64 % (vlastní akcie)
3,85 %

Vlastní akcie v uvedeném množství nabyla společnost v souladu s § 161 b, obchodního zákoníku, který stanoví zákonné
výjimky pro případy, kdy může společnost držet více než 10 % vlastních akcií. Bližší informace o vlastních akciích v majetku
společnosti jsou uvedeny v článku III.7 písm. b) této přílohy.
Sídlo společnosti:
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČO: 45 27 29 56
Činností společnosti je především poskytování univerzálních pojišťovacích služeb, v rámci kterých nabízí všechna hlavní
pojištění, tj. životní pojištění, neživotní pojištění, pojištění průmyslových a podnikatelských rizik a zemědělské pojištění.
Společnost nabízí také pojištění rizik z mezinárodního obchodu, provozuje zajišťovací činnost a některé související činnosti.
Členové představenstva ke dni sestavení účetní závěrky:
Předseda:
Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A., Praha
Místopředseda:
Ing. Jan Blaško, M.B.A., Praha
Člen:
JUDr. Jan Ježdík, Liberec
Členové dozorčí rady ke dni sestavení účetní závěrky:
Předseda:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., Praha
Místopředseda:
Ing. Aleš Minx, Praha
Členové:
Ing. Petr Kellner, Vrané nad Vltavou
Ing. Jaromír Prokš, M.B.A., Praha
Ing. Marie Kortová, Bruntál
Bc. Eva Dytrychová, Chomutov
JUDr. Vlastimil Uzel, Mgr. Zdeněk Kabilka a Ing. Jan Škurek odstoupili ze svých funkcí v dozorčí radě ke dni 12. prosince 2001.
Doc. Ing. Václavu Kubištovi, CSc., a Mgr. Gabrielu Eichlerovi skončilo funkční období k 31. prosinci 2001.
Od 17. prosince 2001 má dozorčí rada podle stanov šest členů. Vyplývá to ze změny stanov, která byla přijata na mimořádné
valné hromadě konané téhož dne. Dvě místa byla do 26. února 2002 neobsazená – dva noví členové dozorčí rady byli zvoleni
v souladu s § 200 obchodního zákoníku ze zaměstnanců společnosti. Volby se konaly ve dnech 13. – 14. února 2002.
Představenstvo společnosti vyhlásilo jejich výsledky dne 26. února 2002 a tímto dnem začalo volební období nově zvolených
členů dozorčí rady Ing. Marie Kortové a Bc. Evy Dytrychové.
Ing. Petr Prokop, CSc., M.B.A., vykonával funkci místopředsedy představenstva do 26. února 2002, kdy byla představenstvem
projednána jeho rezignace na funkci místopředsedy a člena představenstva. Funkci místopředsedy představenstva vykonává
od 18. března 2002 Ing. Jan Blaško, M.B.A. Představenstvo společnosti dne 18. března 2002 projednalo rezignaci Milana
Maděryče s ohledem na podmínky stanovené v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Změny týkající se členů představenstva a dozorčí rady nebyly ke dni sestavení účetní závěrky zaneseny do obchodního rejstříku.
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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
představenstvo písemné úkony za společnost, 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.
I.2. Konsolidace
Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti se konsolidují
s účetními závěrkami jejích dceřiných společností. Údaje konsolidované účetní závěrky skupiny ČP se konsolidují do účetní
závěrky skupiny PPF Group N.V. Konsolidovaný hospodářský výsledek se může významně lišit od výsledku nekonsolidovaného.
I.3. Právní poměry
Dne 1. dubna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění novel (dále jen „zákon“).
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 a tyto skutečnosti písemně doložit Ministerstvu financí (dále jen „MF“). Na základě
těchto podkladů vydá MF pojišťovně rozhodnutí, ve kterém uvede rozsah povolené pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Rozsah činností provozovaných společností byl podle požadavku MF schválen mimořádnou valnou hromadou konanou dne
17. prosince 2001. Dne 27. prosince 2001 představenstvo společnosti předložilo MF dokumentaci, kterou bylo doloženo
splnění shora uvedené povinnosti.
Dne 11. dubna 2002 vydalo MF společnosti rozhodnutí o povolení k provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti
a činností souvisejících. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. dubna 2002.
Právní předpisy pro pojišťovny
Podnikání pojišťoven bylo k 31. prosinci 2001 upraveno následujícími právními předpisy:
– zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění novel,
– zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění novel,
– 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, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení
položek účetní závěrky pojišťoven, ve znění pozdějších opatření,
– vyhláškou MF č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících
zákonů,
– zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění novel,
– vyhláškou MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění novel,
– zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce (§ 205d), ve znění novel,
– vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění novel,
– zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a o změně a doplnění
některých zákonů (§ 36), ve znění novel,
– zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), (§ 6 - 8), ve znění pozdějších předpisů,
a dalšími zákony, které upravují povinné pojištění.
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I.4. 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 FMF č. 430/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a opatřením FMF
č. 380/1992, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými 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 bylo pojistné zaplaceno.
(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 ostatních získatelů (jednatelé, makléři, dealeři, důvěrníci,
organizace), mzdové náklady získatelů bez provizí a ostatní získatelské náklady.
Správní režie zahrnuje osobní náklady, spotřebu energie a materiálu a ostatní náklady nevykázané v pořizovacích nákladech.
Ostatní náklady zahrnují zejména odměny za údržbu 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 a nemoci z povolání. Kalkulace časového rozlišení se
provádí od roku 2001 odděleně pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pro ostatní pojištění.
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, v roce 2001 bylo zahrnuto 20 % a 10 % bude uplatněno v roce 2002.
(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.
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(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 (RBNS),
ii) v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nenahlášených (IBNR).
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 matematickostatistických metodách (trojúhelníkové metody).
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.
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.(d).
Pro vykázání změn stavu rezerv na prémie a slevy společnost používá „účtů tvorba a použití jiných rezerv“ na technickém
účtu k neživotnímu pojištění.
(h) Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva je tvořena k jednotlivým odvětvím neživotních pojištění a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na
pojistná plnění, které vzniknou 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 2001 (viz bod III.8.(e) přílohy).
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 Vyhláškou (příloha 1, bod (4) Vyhlášky) a dále na základě
stanoviska MF 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 1000 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.
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Tato rezerva představuje hodnoty závazků společnosti vypočtené pojistně-technickými metodami včetně již přiznaných
a přislíbených podílů na výnosech a rezerv nákladů, spojených se správou pojištění, a to po odečtení 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 životních pojištění. V rezervě jsou zahrnuty i hodnoty očekávaných
budoucích nároků vyplývajících z nižší úmrtnosti v důchodovém pojištění, dále rezerva kryjící rozdíl mezi skutečnými
a kalkulovanými správními náklady, rezerva na zproštění od placení a rezerva na budoucí podíly na výnosech.
(j) Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena ke krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným
u těch odvětví životních pojištění, u kterých na základě pojistné smlouvy nese investiční riziko 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) Rezerva pojistného neživotních pojištění
Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm odvětvím neživotních pojištění, kde je výše pojistného závislá
na vstupním věku, popř. i na pohlaví pojištěného.
Tato rezerva představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně-matematickými metodami včetně již přiznaných podílů
na zisku nebo smluvních nároků na vrácení pojistného a rezerv nákladů spojených se správou pojištění, a to po odečtení
hodnoty budoucího pojistného.
Vzhledem ke stávajícímu nesouladu zákona o pojišťovnictví a postupů účtování pro pojišťovny vykazuje společnost rezervu
pojistného neživotních pojištění v položce jiných rezerv (viz bod III.8.(f) přílohy).
(l) Jiné rezervy
Společnost tvoří jiné rezervy v souladu s § 13 zákona o pojišťovnictví (viz bod III.8.(f) přílohy). Dne 2. ledna 2001 na základě
své žádosti získala společnost souhlas MF s tvorbou této rezervy.
V položce jiných rezerv společnost vykazuje rezervu na ručení za závazky České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“)
podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Její výše se stanovuje
na základě podkladů od Kanceláře.
(m) Rezervy na ostatní rizika
Rezerva na rizika finančního umístění
Rezerva je tvořena za účelem pokrytí všeobecných rizik obsažených v investičním portfoliu.
Rezerva na kurzové ztráty
Rezerva je tvořena na nerealizované kurzové ztráty. Společnost tvoří tuto rezervu i v průběhu účetního období.
Rezerva na opravy
Rezerva na opravy je tvořena 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.
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(n) 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.
(o) 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.
Tržním oceněním (tržní hodnotou) se rozumí cena, za kterou by mohly být pozemky a stavby prodány v den jejich ocenění,
na základě kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím s tím, že se tento majetek stal předmětem veřejné nabídky
na trhu, podmínky trhu umožňují řádný prodej a lhůta určená k dojednání prodeje je obvyklá vzhledem k povaze tohoto majetku.
Pokud není možné určit tržní hodnotu z důvodu, že neexistuje spolehlivý základ pro odhad částky, kterou by bylo možno získat
z prodeje nemovitosti za obvyklých podmínek mezi informovanými subjekty, které jsou ochotny tuto transakci uskutečnit, použije se
hodnota z užívání nemovitosti, tj. odhad budoucích peněžních toků odvozený ze stálého užívání při použití vhodné diskontní sazby.
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
1,0 – 10,0

Cenné papíry a majetkové účasti
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány v ceně pořízení, snížené o opravné položky z titulu
přechodného snížení jejich tržní hodnoty.
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.
Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má společnost podíl na základním
kapitálu větší než 50 %. Majetkovou účastí s podstatným vlivem se rozumí účast na podniku třetí osoby, ve které má
společnost nejméně 20% a nejvíce 50% podíl na základním kapitálu.
Za ostatní majetkové účasti se považují ty, u kterých má společnost vlastnický podíl nižší než 20 % nebo její vliv vyplývá
ze smlouvy nebo stanov.
Dluhopisy a jiné dlouhodobé cenné papíry s pevným výnosem jsou účtovány v ceně pořízení, snížené o opravné položky
vytvořené z titulu přechodného snížení jejich tržní hodnoty.
Dlužné cenné papíry určené k držení do splatnosti společnost nepřeceňuje tržní cenou, ale provádí amortizaci prémie či
diskontu do doby splatnosti těchto cenných papírů. Pouze v případě, kdy je ohrožena návratnost investovaných prostředků,
vytváří společnost opravné položky.
Ostatní dlužné cenné papíry společnost oceňuje na základě referenčních cen BCPP, a to tehdy, je-li referenční cena
k dispozici nebo na základě odborného odhadu.
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Odborný odhad vychází z modelu současné hodnoty budoucích peněžních toků plynoucích z daného dlužného cenného
papíru. Pro diskontování těchto toků se používají diskontní faktory vypočtené z tržních úrokových sazeb peněžního
a swapového trhu, upravené o příslušnou přirážku za riziko nesplacení (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 dluhopisů s podobnými charakteristikami stejného nebo srovnatelného emitenta. Jako odborný odhad může být použita
cena zjištěná na zahraničním veřejném trhu ve státě sídla emitenta, případně na jiném zahraničním veřejném trhu.
Bezkuponové dlužné cenné papíry jsou oceněny amortizovanou cenou pořízení, tj. včetně amortizované části rozdílu mezi
cenou pořízení a nominální hodnotou cenného papíru.
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 na českou měnu aktuálním kurzem
vyhlášeným ČNB a v účetnictví společnosti je rovněž zachycen příslušný kurzový rozdíl. Na případnou kurzovou ztrátu se pak
tvoří rezerva.
Pokladniční poukázky jsou oceněny amortizovanou cenou pořízení, tj. včetně amortizované části rozdílu mezi cenou pořízení
a nominální hodnotou cenného papíru.
Depozita a ostatní finanční umístění
Depozita u bank a poskytnuté půjčky jsou vykázány v nominálních hodnotách snížených o opravné položky z titulu rizika
jejich návratnosti.
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.
K derivátům zařazeným v obchodním portfoliu jsou tvořeny rezervy z titulu přechodného snížení jejich hodnoty.
K nakoupeným opcím jsou tvořeny opravné položky z titulu přechodného poklesu jejich hodnoty.
Nerealizované přírůstky hodnoty finančního umístění
V případě, kdy současná hodnota některých složek finančního umístění převýší jejich cenu pořízení, se o těchto
nerealizovaných přírůstcích hodnoty neúčtuje. Jejich celková výše je uvedena v příloze účetní závěrky.
(p) Náklady a výnosy z finančního umístění
Metoda rozdělení výnosů z finančního umístění mezi životní a neživotní pojištění
Výnosy ze složek finančního umístění, které náleží 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.
Náklady a výnosy z realizace finančního umístění
Kromě pokladničních poukázek a směnek společnost používá při účtování o realizaci finančního umístění tzv. brutto metodu.
V souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných finančních instrumentů
a o nákladech ve výši hodnoty příslušné složky finančního umístění zachycené v účetnictví.
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Při účtování o realizaci pokladničních poukázek a směnek používá společnost tzv. netto metodu, tzn. že ve výnosech nebo
nákladech je zachycen pouze čistý zisk nebo ztráta z prodeje příslušných finančních instrumentů.
(q) Hmotný a nehmotný majetek
Hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a nehmotný
majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl uveden do používání. Roční
odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání hmotného a nehmotného majetku.
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

(r) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné v průběhu účetního období jsou přepočteny kurzem ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu.
Aktiva a pasiva denominované v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni, tj. k 31. prosinci 2001, přepočteny kurzem
vyhlašovaným ČNB k danému dni. Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze. Na nerealizované kurzové ztráty
je tvořena rezerva, jejíž tvorba i čerpání jsou zahrnuty na netechnickém účtu.
(s) 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 vedením společnosti.
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k finančnímu umístění se tvoří v případě přechodného poklesu hodnoty umístění, a to 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 stanoví společnost na základě analýzy jejich návratnosti a na základě věkové struktury pohledávek.
Opravné položky k pohledávkám 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.
(t) Metoda rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění
Náklady a výnosy z finančního umístění
Na netechnickém účtu společnost vykazuje náklady a výnosy z finančního umístění prostředků rezerv neživotního pojištění
a vlastního kapitálu a ostatní náklady a výnosy, které přímo nesouvisí s vlastní pojišťovací a zajišťovací činností.
Náklady a výnosy z finančního umístění jsou mezi životní a neživotní pojištění rozděleny způsobem uvedeným v bodě I.4.(p).
Ostatní náklady
Náklady na správu veškerých činností (správní režie) se v průběhu roku účtují podle schválených postupů účtování prvotně
na netechnický účet.
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Společnost převádí náklady z netechnického účtu na technické účty životního 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.
(u) Daň z příjmu
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Daň z příjmů právnických osob splatná
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky
a vratky za aktuální i minulá období. Základ daně se případně sníží o 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 zejména:
– z operací souvisejících s finančním umístěním,
– z opravných položek k pohledávkám a majetku,
– z odpisů majetku.
(v) Specifikace odložené daně je uvedena 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
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
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
zemědělská pojištění
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

2001 (tis. Kč)

2000 (tis. Kč)

2 525 749
2 494 675
1 375 444
700 541
-15 374

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

6 185
5 898
3 473
1 605
-50

265
069
343
638
369

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

2 981 436
3 199 249
2 303 241
928 265
0

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

165 632
170 508
34 937
61 855
-68 125

166 121
177 862
30 077
69 361
1 241

4 187 387
4 107 744
2 970 663
1 221 267
175 620

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

970 423
945 290
289 070
396 627
-107 430

935 033
940 777
1 443 620
304 727
98 987

778
778
326
194

003
003
735
500
0

743 884
743 884
317 064
185 971
0

78 591
8 329
-1 281
5 105
-3 690

0
0
-15 735
204
1 205

768 977
767 301
649 410
173 819
42 836

712 071
715 101
829 349
202 555
204 959

384 275
368 120
190 376
9 204
0

260 958
280 577
-111 361
9 531
0

19 025 738
18 737 288
11 611 938
5 296 821
-26 532

17 532 775
17 727 657
11 950 527
4 998 944
411 901
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Hrubá výše předepsaného a zaslouženého pojistného meziročně vzrostla zejména zásluhou nárůstu pojistného v pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Meziroční pokles hrubých nákladů na pojistná plnění je odrazem změny rezerv na pojistná plnění. Největší pokles hrubých
nákladů na pojistná plnění byl způsoben výrazným navýšením rezerv v roce 2000.
Zajistné z aktivního zajištění je součástí předepsaného hrubého pojistného. Společnost zajišťuje především dceřiné
společnosti, jejichž podíl na celkovém zajistném představuje více než 99 %.
II.2. Životní pojištění
Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění:
2001 (tis. Kč)
11 991 013
18 535
12 009 548
7 257 252
4 752 296
12 009 548
3 357 378
8 562 846
89 324
12 009 548
-3 028

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

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

Součástí předepsaného pojistného v roce 2001 je i pojistné ve výši 2 228 793 tis. Kč ze smluv uzavřených před rokem 2001,
které společnost společně s klienty přepracovala tak, aby klienti mohli uplatnit zaplacené pojistné na soukromé životní
pojištění jako nezdanitelnou část základu daně.
II.3. Celková výše hrubého (předepsaného) pojistného podle zemí, kde bylo uzavřeno
99 % předepsaného pojistného vyplývá ze smluv uzavřených společností v České republice.
II.4. Přehled provizí
Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 2 695 088 tis. Kč a člení se následovně:
Rok 2001
Provize jednatelům
Provize makléřům
Mzdové náklady pracovníků obchodní služby za získání pojištění
Provize za zprostředkování pojištění placené práv. subjektům
Odměny důvěrníkům
Ostatní
Celkem
Rok 2000
Provize jednatelům
Provize makléřům
Provize za zprostředkování pojištění placené práv. subjektům
Odměny důvěrníkům
Mzdové náklady pracovníků obchodní služby za získání pojištění
Ostatní
Celkem
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Neživotní pojištění
(tis. Kč)
889 164
408 546
316 851
14 214
5 235
117 436
1 751 446

Životní pojištění
(tis. Kč)
778 319
14 906
57 715
85 937
1 210
5 555
943 642

Celkem
(tis. Kč)
1 667 483
423 452
374 566
100 151
6 445
122 991
2 695 088

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
715 615
292 590
192 017
31 212
282 387
11 818
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

III. Ostatní údaje
III.1. Nehmotný majetek
Nehmotný majetek společnosti je k 31. prosinci 2001 rozdělen následujícím způsobem:

Pořizovací cena k 31. 12. 2000
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2001
Oprávky k 31. 12. 2000
Odpisy 2001
Přeúčtování
Vyřazení
Oprávky k 31. 12. 2001
Zůstatková cena k 31. 12. 2000
Zůstatková cena k 31. 12. 2001

Software
(tis. Kč)
641 657
35 808
19 535
-4 102
692 898
389 093
149 048
0
-196
537 945
252 564
154 953

Ostatní nehmotný
majetek (tis. Kč)
1 994
0
0
0
1 994
406
594
0
0
1 000
1 588
994

Pořízení nehmotného
majetku (tis. Kč)
19 535
8 943
-19 535
0
8 943
0
0
0
0
0
19 535
8 943

Celkem
(tis. Kč)
663 186
44 751
0
-4 102
703 835
389 499
149 642
0
-196
538 945
273 687
164 890

Vlastní kapitál
(100 %; tis. Kč)
183 720
2 189 666
1 159 812
750 980
292 978
165 612
318 339
7 070
5 703 081
116 816
162 460
158 938
62 686
19 233
13 475
-43 383
n/a
n/a
30 696
n/a
1 668
-393 516
87
n/a

Hospodář. výsledek
(100 %; tis. Kč)
4 205
97 903
7 252
13 212
-50 497
3 093
14 647
94 253
179 594
-44 017
10 752
-16 852
6 887
889
5 873
-130 942
n/a
n/a
21 665
n/a
-14
191
-9
n/a

III.2. Finanční umístění
(a) Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
Rok 2001
Home Credit a.s. (2)
ČP finanční služby a.s. (2)
eBanka, a.s. *) (2)
Zeta Osteurope Holding S.A. (2)
Česká poisťovňa Slovensko, a. s. (1)
ČP Leasing, a.s. (1)
ČP finanční servis a.s. (2)
Krátký film Praha a.s. (2)
Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (1)
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (1)
ČP finanční holding a.s. (2)
ČP INVEST investiční společnost, a.s. **) (1)
ČP DIRECT pojišťovna, a.s. (1)
KabelCorp a.s. (2)
ČP PARTNER, a.s. ***) (1)
Pragosil a.s. v likvidaci ****) (3)
AZ stavební a.s. (4)
SB Holding, a.s. (2)
Univerzální správa majetku a.s. (1)
KIS a.s. – v likvidaci *****) (4)
Contractual Digital Floor, a.s. (2)
Pronica, s.r.o. (3)
Walpen, s.r.o. v likvidaci ******) (3)
Protěž, s.r.o. (4)
Opravné položky
Celkem

Majetková účast
(tis. Kč)
2 019 141
2 000 000
1 674 794
524 792
336 627
300 000
300 000
215 690
198 000
191 250
150 000
119 514
80 000
53 884
25 000
12 902
7 000
2 000
1 103
1 000
510
400
350
141
-181 476
8 032 622

Majetková účast
(%)
100,00
100,00
89,06
74,59
100,00
100,00
100,00
68,76
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
70,50
52,04
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
67,00

Pro stanovení položek „Vlastní kapitál“ a „Hospodářský výsledek“ jsou použity následující informační zdroje:
(1) auditovaná účetní závěrka
(2) nedokončen audit účetní závěrky roku 2001 společnosti
(3) účetní závěrka ke dni vyhlášení konkurzu nebo likvidace
(4) účetní závěrka není k dispozici
*) Expandia banka a.s. byla přejmenována, pod novým názvem eBanka, a.s., vystupuje ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku,

tj. 28. května 2001.
**) KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny byla přejmenována, pod novým názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.,

vystupuje ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku, tj. 26. listopadu 2001.
***) Česká životní, a.s., byla přejmenována, pod novým názvem ČP PARTNER, a.s., vystupuje ode dne zápisu do obchodního rejstříku,

tj. 3. dubna 2002.
****) Pragosil a.s. vstoupila během roku 2001 do likvidace a došlo ke změně názvu na Pragosil a.s. v likvidaci (dne 4. ledna 2001).
*****) KIS a.s. vstoupila během roku 2001 do likvidace a došlo ke změně názvu na KIS a.s. – v likvidaci (dne 29. března 2001).
******) Walpen, s.r.o., vstoupila během roku 2000 do likvidace a došlo ke změně názvu na Walpen, s.r.o., v likvidaci (dne 12. července 2000).
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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. (1)
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 České pojišťovny, 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. (1)
41 000
Česká ŽIVOTNÍ, a.s. (1)
25 000
Pragosil a.s. (2)
12 903
AZ stavební a.s. (2)
7 000
ASMO, s.r.o. (3)
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
-504 180
Celkem
4 913 136

Majetková účast
(%)
100,00
88,21
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 kapitál
(100 %; tis. Kč)
2 091 763
311 409
303 280
303 692
-87 183
62 519
206 953
4 262 644
161 230
151 708
175 885
69 870
19 544
-222 101
7 602
-43 383
n/a
n/a
-20 923
9 031
1 030
1 682
n/a
87
n/a

Hospodář. výsledek
(100 %; tis. Kč)
85 437
-208 942
-10 350
2 970
-123 670
-34 931
-9 495
153 621
-8 180
1 369
203
-21 197
-15 496
-90 859
47 730
-130 942
-12 614
n/a
-1 970
939
-245
707
n/a
-9
n/a

Pro stanovení položek „Vlastní kapitál“ a „Hospodářský výsledek“ jsou použity následující informační zdroje:
(1) auditovaná účetní závěrka
(2) nedokončen audit účetní závěrky roku 2000 společnosti
(3) účetní závěrka ke dni vyhlášení konkurzu nebo likvidace
(4) účetní závěrka není k dispozici
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem:
Rok 2001
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (1)
Home Credit B.V. (2)
Coris Praha a.s. (1)
Congress Hotel, s.r.o. (2)
Opravné položky
Celkem

Rok 2000
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (1)
Interleasing a.s. (3)
Coris Praha a.s. (1)
ECS Leasing, a.s. (2)
Congress Hotel, s.r.o. (4)
Opravné položky
Celkem

Majetková účast
(tis. Kč)
78 000
7 967
660
23
-23
86 627

Majetková účast
(%)
50,00
50,00
29,86
23,00

Vlastní kapitál
(100 %; tis. Kč)
161 428
n/a
15 203
n/a

Hospodář. výsledek
(100 %; tis. Kč)
12 036
n/a
4 159
n/a

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 kapitál
(100 %; tis. Kč)
149 392
-11 837
12 359
-39 486
n/a

Hospodář. výsledek
(100 %; tis. Kč)
14 207
3 466
1 329
-14 877
n/a

Pro stanovení položek „Vlastní kapitál“ a „Hospodářský výsledek“ jsou použity následující informační zdroje:
(1) auditovaná účetní závěrka
(2) nedokončen audit účetní závěrky roku 2000 (2001) společnosti
(3) účetní závěrka ke dni vyhlášení konkurzu nebo likvidace
(4) účetní závěrka není k dispozici

58

(b) Účetní a současná hodnota u majetkových účastí
Rok 2001
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti s podstatným vlivem
Ostatní majetkové účasti
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Celkem

Účetní hodnota (tis. Kč)
8 032 622
86 627
3 882 575
31 077
12 032 901

Současná hodnota (tis. Kč)
8 150 084
88 326
4 245 580
31 077
12 515 067

Rok 2000
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti s podstatným vlivem
Ostatní majetkové účasti
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Celkem

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

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

(c) Účetní a současná hodnota pozemků a staveb
Pozemky
(tis. Kč)
826 105
26 195
14 399
-32 492
834 207
0

Pořizovací cena k 31. 12. 2000
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2001
Oprávky k 31. 12. 2000
Odpisy 2001
Přeúčtování
0
Vyřazení
Oprávky k 31. 12. 2001
0
Zůstatková cena k 31. 12. 2000
826 105
Zůstatková cena k 31. 12. 2001
834 207
Opravné položky k 31. 12. 2000
44 839
Opravné položky k 31. 12. 2001
91 090
Čistá výše k 31. 12. 2000
781 266
Čistá výše k 31. 12. 2001
743 117
Současná hodnota pozemků a staveb k 31. 12. 2001

Stavby
(tis. Kč)
9 008 001
368 254
10 935
-301 044
9 086 146
1 067 670
177 321
0
-43 178
1 201 813
7 940 331
7 884 333
1 078 400
532 538
6 861 931
7 351 795

Pořízení a zálohy
(tis. Kč)
333 351
126 007
-18 381
-5 068
435 909

0
333 351
435 909

333 351
435 909

Celkem
(tis. Kč)
10 167 457
520 456
6 953
-338 604
10 356 262
1 067 670
177 321
0
-43 178
1 201 813
9 099 787
9 154 449
1 123 239
623 628
7 976 548
8 530 821
8 530 821

Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebylo provedeno ocenění nemovitostí nezávislým znalcem, posoudila společnost
na základě interní analýzy přiměřenost hodnoty vykázané v účetnictví ve vztahu k aktuální tržní ceně a v případě zjištěného
významného rozdílu upravila o odpovídající hodnotu.
(d) Účetní a současná hodnota ostatního finančního umístění, depozit při aktivním zajištění a finančního umístění jménem
pojištěných
Rok 2001
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)
3 351 129
56 659 663
102 297
10 315 968
1 111 673
1 239 504
18 570
100 818
72 899 622

Současná hodnota (tis. Kč)
3 654 112
58 205 536
102 297
10 315 968
1 421 717
1 239 504
18 570
101 079
75 058 783

V roce 2001 položka Cenné papíry s pevným výnosem zahrnuje dluhopisy emitované společností ČP Leasing, a.s., v celkové
výši 1 924 000 tis. Kč a dluhopisy emitované společností Home Credit a.s. v celkové výši 950 000 tis. Kč.
V roce 2001 položka Depozita u bank zahrnuje vklady zaměstnanců společnosti u společnosti eBanka, a.s., v celkové výši
1 096 000 tis. Kč. Proti této položce společnost eviduje závazek za zaměstnanci.
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Rok 2000
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
68 193 805

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti
Rok
2001
2000

Cena pořízení
(tis. Kč)
6 251 398
6 059 961

Amortizovaný diskont/
prémie (tis. Kč)
25 948
1 567

Opravná položka
(tis. Kč)
-200 036
-76 072

Nominální hodnota
(tis. Kč)
7 744 448
7 492 624

(e) Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
Rok 2001
Běžné účty
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
Vlastní akcie
Celkem

Účetní hodnota (tis. Kč)
2 499 246
115 841
1 778 117
4 393 204

Současná hodnota (tis. Kč)
2 499 246
115 841
1 778 117
4 393 204

Rok 2000
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

K 31. prosinci 2001 je částka 239 058 tis. Kč (2000: 193 946 tis. Kč) z položky Běžné účty reprezentována klientskými
vklady společnosti u společnosti eBanka, a.s.
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
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2001 (tis. Kč)
5 242 937

2000 (tis. Kč)
4 874 672

1 813 268
4 392 636
666 457
12 115 298
1 924 342
2 416 438
4 340 780
7 774 518

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

(b) Závazky

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

2001 (tis. Kč)
2 807 942
9 392 491
4 000 000
576 059
251 418
0
12 776 492

2000 (tis. Kč)
3 247 965
5 875 748
0
276 096
204 211
167 500
9 567 309

Stav závazků z pojištění a zajištění je ovlivněn výší přijatých úhrad na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
K 31. prosinci 2000 vykazovala společnost krátkodobou půjčku na operace související s finančním umístěním.
Společnost dne 16. července 2001 vydala vlastní dluhopisy s pětiletou splatností v objemu 4 000 000 tis. Kč s pohyblivým
úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR plus 0,40 % p.a. Dluhopisy byly vydány v zaknihované podobě ve formě na doručitele,
jsou registrovány ve Středisku cenných papírů a obchodovány na BCPP.
(c) Dlouhodobé pohledávky a závazky (doba splatnosti nad pět let)
Celkový objem dlouhodobých pohledávek s dobou splatnosti nad pět let dosáhl k datu účetní závěrky výše 104 595 tis. Kč
(2000: 155 505 tis. Kč).
Ke stejnému datu jsou společností evidovány dlouhodobé závazky v celkové výši 248 tis. Kč (2000: 248 tis. Kč).
(d) Pohledávky a závazky z aktivního a pasivního zajištění
Společnost vykazuje následující saldo závazků a pohledávek z aktivního a pasivního zajištění (bez pohledávek a závazků
z Jaderného poolu):
Aktivní zajištění
Pohledávky při operacích zajištění
Závazky při operacích zajištění
Kurzové rozdíly
Saldo pohledávek a závazků

2001 (tis. Kč)
218 191
10 534
-34 311
173 346

2000 (tis. Kč)
143 142
9 044
-28 631
105 467

U aktivního zajištění souvisí významný nárůst pohledávek meziročně o 75 049 tis. Kč s růstem objemu aktivního zajištění
společnosti Česká poisťovňa Slovensko, a.s.
Pasivní zajištění
Pohledávky při operacích zajištění
Závazky při operacích zajištění
Kurzové rozdíly
Saldo pohledávek a závazků

2001 (tis. Kč)
231 132
74 527
9 994
166 599

2000 (tis. Kč)
331 643
63 740
14 055
281 958

U pasivního zajištění je významný pokles pohledávek meziročně o 100 511 tis. Kč, což je dáno skutečností, že postoupená
pojistná plnění klesla z 885 993 tis. Kč v roce 2000 na 575 184 tis. Kč v roce 2001.
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III.4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
Pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má společnost rozhodující nebo podstatný vliv
Pohledávky
Společnost
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
ČP Leasing, a.s.
Krátký film Praha a.s.
Univerzální správa majetku a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (1)
Home Credit a.s.
ČP Partner, a.s. **)
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
eBanka, a.s. *)
ČP finanční servis a.s.
ČP INVEST investiční společnost, a.s. ***)
ČP finanční holding a.s.
ČP finanční služby a.s.
Zeta Osteurope Holding S.A.
Pragosil a.s. v likvidaci ****)
Protěž, s.r.o.
PM – Leasing a.s. *****)
ASMO, s.r.o.
Hotel Esplanade a.s.
Celkem

2001
(tis. Kč)
203 146
111 202
79 491
51 311
14 885
12 602
7 381
5 914
3 361
430
358
355
307
99
21
0
–
–
–
–
–
490 863

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

(1) V ČESCOB, úvěrové pojišťovně, a.s., má společnost podstatný vliv.
*)

Expandia banka a.s. byla přejmenována, pod novým názvem eBanka, a.s., vystupuje ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku,
tj. 28. května 2001.
**)
Česká životní, a.s. byla přejmenována, pod novým názvem ČP PARTNER, a.s., vystupuje ode dne zápisu do obchodního rejstříku,
tj. 3. dubna 2002.
***)
KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny byla přejmenována, pod novým názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.,
vystupuje ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku, tj. 26. listopadu 2001
****)
Pragosil a.s. vstoupila během roku 2001 do likvidace a došlo ke změně názvu na Pragosil a.s. v likvidaci (dne 4. ledna 2001).
*****) PM - Leasing a.s. vstoupila během roku 2001 do likvidace a došlo ke změně názvu na PM – Leasing a.s. v likvidaci (dne 13. listopadu 2001).
Závazky
Společnost
Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
Krátký film Praha a.s.
ČP Leasing, a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. (1)
Univerzální správa majetku a.s.
ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
eBanka, a.s. *)
ČP finanční servis a.s.
ČP PARTNER, a.s. **)
Home Credit a.s.
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
ČP finanční holding a.s.
ČP finanční služby a.s.
ČP INVEST investiční společnost, a.s. ***)
Celkem

2001
(tis. Kč)
274 876
143 693
100 627
52 356
46 989
21 845
13 680
6 640
4 155
2 959
1 862
1 185
1 080
90
0
672 037

2000
(tis. Kč)
92
0
211
4 374
301
1 500
6 736
4 448
210 000
30 914
0
398
105 113
200 000
245
564 332

(1) V ČESCOB, úvěrové pojišťovně, a.s., má společnost podstatný vliv.
*)

Expandia banka a.s. byla přejmenována, pod novým názvem eBanka, a.s., vystupuje ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku,
tj. 28. května 2001.
**) Česká životní, a.s. byla přejmenována, pod novým názvem ČP PARTNER, a.s., vystupuje ode dne zápisu do obchodního rejstříku, tj. 3. dubna 2002.
***) KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny byla přejmenována, pod novým názvem ČP INVEST investiční společnost, a.s.,
vystupuje ode dne zápisu změny do obchodního rejstříku, tj. 26. listopadu 2001.
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III.5. Hmotný movitý majetek
Hmotný movitý majetek společnosti je k 31. prosinci 2001 rozdělen následujícím způsobem:
Hmotný movitý
majetek (tis. Kč)
2 369 135
269 109
5 305
-288 823
2 354 726
1 706 922
290 535
0
-283 495
1 713 962
662 213
640 764

Pořizovací cena k 31. 12. 2000
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky
Pořizovací cena k 31. 12. 2001
Oprávky k 31. 12. 2000
Odpisy 2001
Přeúčtování
Vyřazení
Oprávky k 31. 12. 2001
Zůstatková cena k 31. 12. 2000
Zůstatková cena k 31. 12. 2001

Pořízený majetek
a poskyt. zálohy (tis. Kč)
13 807
6 409
-12 258
0
7 958
–
–
–
–
–
13 807
7 958

Celkem
(tis. Kč)
2 382 942
275 518
-6 953
-288 823
2 362 684
1 706 922
290 535
0
-283 495
1 713 962
676 020
648 722

III.6. Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv/pasiv
(a) Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy neživotního pojištění
2001 (tis. Kč)
930 223
639 500
843 837
725 886

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

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

V roce 2001 se z celkové částky 725 886 tis. Kč časově rozlišených pořizovacích nákladů vztahuje 86 386 tis. Kč
(2000: 259 158 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 (viz bod I.3.(d) přílohy).
(b) Kurzové rozdíly aktivní a pasivní
K 31. prosinci 2001 společnost vykazuje kurzové rozdíly aktivní v celkové výši 652 672 tis. Kč (2000: 293 814 tis. Kč)
a kurzové rozdíly pasivní ve výši 477 727 tis. Kč (2000: 394 012 tis. Kč).
Společnost vykazuje rezervu na kurzové ztráty (viz bod III.9. přílohy).
III.7. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál se skládá z 1 347 457 ks akcií na jméno, 1 977 437 ks akcií na majitele, 87 497 ks akcií na majitele
v listinné podobě (původní zaměstnanecké akcie). Všechny akcie jsou v nominální hodnotě 1000 Kč. K 31. prosinci 2001 bylo
splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 3 412 391 tis. Kč.
Společnost dále k 31. prosinci 2001 drží 81 505 ks vlastních akcií (2000: 80 854 ks). Jedná se o původní zaměstnanecké
akcie, jejichž celková emise činila 87 497 ks. Dne 28. června 2001 rozhodla valná hromada společnosti o změně
zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové. Tato změna nabyla účinnosti dne 28. listopadu 2001 zápisem do obchodního
rejstříku. V roce 2001 a 2002 vedle výměny původních zaměstnaneckých akcií v listinné podobě za akcie kmenové
v zaknihované podobě probíhal rovněž povinný odkup těchto akcií stanovený obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. K datu
sestavení účetní závěrky nebyla v obchodním rejstříku zapsána změna akcií z listinné podoby na zaknihovanou.
Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona s ohledem na pojistná odvětví, ve kterých společnost
oprávněně podniká.
Stav základního kapitálu je následující:

Zůstatek k 31. 12. 2000
Zůstatek k 31. 12. 2001

Počet akcií (ks)
3 412 391
3 412 391

Základní kapitál (tis. Kč)
3 412 391
3 412 391

Celkem (tis. Kč)
3 412 391
3 412 391

63

(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.
Společnost obdržela od PPF dne 12. listopadu 2001 opční výzvu ke koupi vlastních akcií. K převodu 349 988 ks akcií
společnosti došlo dne 19. listopadu 2001. Celková kupní cena ve výši 1 672 837 tis. Kč byla společností plně uhrazena před
datem schválení účetní závěrky.
(c) Přehled pohybů vlastního kapitálu
Stav 31. 12. 2000

Příděly

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

(tis. Kč)

Základní kapitál
Jiné kapitálové fondy
Zisk běžného období
Nerozdělený zisk
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy
Celkem

32
4 098 865
1 889 401
407
5 988 705

Čerpání nebo
rozdělení zisku
(tis. Kč)

Zisk za
rok 2001
(tis. Kč)

834
4 314 595
1 672 837

4 180 187

5 988 266

4 180 187

Dividendy

Stav
k 31. 12. 2001
(tis. Kč)
(tis. Kč)
3 412 391
44 967
4 180 187
3 398 303
1 269 297
2 157 845
43 599
3 398 303
11 108 286

Pozn.: ve sledovaném účetním období je účet emisního ážia nulový, nebyly vydány žádné akcie a nebyly vyplaceny žádné tantiémy.

Společnost vykazuje v roce 2001 příděl do zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie ve výši 1 673 671 tis. Kč. Povinnost
vytvářet rezervní fond na akcie vykázané v aktivech, je dána § 161 d novely obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb.
Na mimořádné valné hromadě konané dne 17. prosince 2001 akcionáři společnosti rozhodli o vyplacení části nerozděleného
zisku minulých let formou dividend.
Na jednu akcii společnosti připadla hrubá dividenda ve výši 1140 Kč. K datu sestavení účetní závěrky bylo na dividendách
vyplaceno 3 396 987 tis. Kč.
(d) Ostatní fondy
2001

Počáteční stav
k 1. 1. 2001
(tis. Kč)

Příděly
(tis. Kč)

Sociální fond

24 909

407

25 316

Fond odměn
Ostatní kapitálové fondy

17 283
1 000

43 192

407

17 283
1 000
43 599

Počáteční stav
k 1. 1. 2001
(tis. Kč)
23 956
17 283
69 000
110 239

Příděly
(tis. Kč)

Celkem

2000

Sociální fond
Fond odměn
Ostatní kapitálové fondy
Celkem

Čerpání
Konečný stav
(tis. Kč) k 31. 12. 2001
(tis. Kč)
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Čerpání
Konečný stav
(tis. Kč) k 31. 12. 2001
(tis. Kč)
24 909
17 283
68 000
1 000
68 000
43 192

Plán 2001 (tis. Kč)
4 180 187
209 009
3 971 178

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

953

(e) Rozdělení zisku

Zisk běžného období
Příděl do zákonného rezervního fondu
Nerozdělený zisk
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III.8. Technické rezervy
(a) Rezerva pojistného životních pojištění

Počáteční stav k 1. 1.
Změna stavu rezervy
Konečný stav k 31. 12.

2001 (tis. Kč)
58 885 371
2 727 366
61 612 737

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

2001 (tis. Kč)
334 942
32 782
367 724

2000 (tis. Kč)
0
334 942
334 942

(b) Rezerva na nezasloužené pojistné
Životní pojištění
Počáteční stav k 1. 1.
Změna stavu rezervy
Konečný stav k 31. 12.

Rezerva na nezasloužené pojistné životního pojištění byla vykazována k 31. prosinci 1999 v rámci rezervy životního pojištění.
Neživotní pojištění
Počáteční stav k 1 1.
Změna stavu rezervy
Konečný stav k 31. 12.

2001 (tis. Kč)
3 497 895
252 905
3 750 800

2000 (tis. Kč)
3 900 149
-402 254
3 497 895

Rezerva na nezasloužené pojistné neživotního pojištění je vykázána v netto výši.
(c) 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

2001 (tis. Kč)
8 371 100
4 575 656
12 946 756

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

V roce 2001 došlo k navýšení rezervy na pojistná plnění o 2 229 448 tis. Kč. Nejvýznamnější část nárůstu rezervy připadá
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění majetku, havarijní pojištění a aktivní zajištění.
Výsledek likvidace pojistných událostí
Následující přehled uvádí výsledek likvidace pojistných událostí, tzv. run-off analýzu stavu rezerv na pojistné události
k 31. prosinci 2000.
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 2001.
Analýza rezerv IBNR je provedena metodou, při které se zohledňuje i výše rezervy IBNR na konci roku týkající se událostí
vzniklých před začátkem roku. Aby byly hodnoty porovnatelné, byly přepočteny stejnou metodou i údaje za účetní období
končící rokem 2000.
Hodnoty jsou uváděny v hrubé výši, bez nákladů na likvidaci:

Výše rezervy na pojistná plnění k 1. 1.
Pojistná plnění uskutečněná v běžném účetním období za pojistné události
minulých účetních období
Výše rezervy na pojistná plnění k 31. 12. určené na pojistná plnění
zapojistné události minulých účetních období
Výsledek likvidace pojistných událostí minulých účetních období

2001 (tis. Kč)
9 059 615

2000 (tis. Kč)
6 415 610

2 872 614

2 281 365

5 327 898
859 103

3 774 324
359 921
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(d) 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 způsobenou provozem vozidla
Ostatní pojištění
Celkem

2001 (tis. Kč)
155 000
17 133
172 133

2000 (tis. Kč)
150 000
8 983
158 983

Výše rezervy na bonifikaci v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla stanovena na základě
podrobných údajů o jednotlivých smlouvách a pojistných událostech z těchto smluv.
(e) Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva vychází z postupů stanovených Vyhláškou. Způsob tvorby a čerpání této rezervy je popsán v bodě I.3.(h).
Pojistné odvětví
Úraz a léčebné výlohy
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Motorová vozidla – ostatní druhy
Námořní, letecké a dopravní
Požár a ostatní škody na majetku
Pojištění odpovědnosti
Zemědělská pojištění
Aktivní zajištění
Český jaderný pool
Pojištění úvěru
Celkem

2001 (tis. Kč)
348 605
219 667
577 193
18 388
432 232
94 865
12 974
56 207
177 945
254
1 938 330

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

Pro výpočet rezervy dle odvětví neživotního pojištění použila společnost následující sazby:
Sazba
Český jaderný pool
Sazba pro tvorbu rezervy
0,75
Sazba maximální hranice vyrovnávací rezervy
6,00
Horní mez škodného poměru pro jednotlivá odvětví
0,25

Pojištění úvěru
0,12
1,50
0,95

Ostatní
0,03
0,20
0,65

V následující tabulce je použito členění dle pojistných odvětví uvedených ve Vyhlášce.
Pojistné odvětví
Pojištění škod na majetku způsobených vichřicí, přírodními živly,
jadernou energií a sesuvem nebo poklesem půdy
Pojištění škod na majetku vzniklých krupobitím nebo mrazem
Pojištění úvěru
Mezisoučet
Ostatní odvětví 1)
Celkem
1)

Ostatní odvětví zahrnují odvětví, která nejsou upravena Vyhláškou.
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2001 (tis. Kč)

2000 (tis. Kč)

401 577
192 717
254
594 548
1 343 782
1 938 330

282 811
167 610
0
450 421
963 983
1 414 404

(f) Jiné rezervy
Tvorbu a čerpání jiných rezerv, popsané v bodě I.3.(l), představuje následující tabulka:

Počáteční stav k 1. 1. 2001
Tvorba
Čerpání
Konečný stav k 31. 12. 2001

Rezerva na ručení
za závazky Kanceláře (tis. Kč)
994 913
675 893
0
1 670 806

Rezerva pojistného
neživotních pojištění (tis. Kč)
0
22 209
0
22 209

Jiné rezervy celkem
(tis. Kč)
994 913
698 102
0
1 693 015

Dne 12. října 1999 získala společnost licenci k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 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 na Kancelář. Podle § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla, 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 požádala společnost MF o udělení souhlasu s tvorbou jiných rezerv 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.
Na základě nově uzavřené zajistné smlouvy s Českou pojišťovnou Zdraví a.s. s platností od 1. ledna 2001 se společnost
podílela na tvorbě rezervy pojistného neživotních pojištění (rezerva na „stáří“) ve výši 22 209 tis. Kč.
III.9. Rezervy na ostatní rizika
Tvorbu a čerpání rezerv na ostatní rizika v účetním období představuje následující tabulka:
Počáteční stav
Druh rezervy:
k 1. 1. 2001 (tis. Kč)
Rezerva na kurzové ztráty
293 814
Rezerva na ostatní rizika a ztráty
278 944
Rezerva na smluvní poj. zaměstnanců
56 686
Rezerva na rizika spojená s fin. umístěním
26 208
Rezerva na opravy hmotného majetku
3 950
Rezervy na ostatní rizika celkem
659 602

Tvorba
(tis. Kč)
1 320 483
78 120
7 424
0
0
1 406 027

Použití
(tis. Kč)
1 041 916
278 944
9 265
26 208
3 950
1 360 283

Konečný stav
k 31. 12. 2001 (tis. Kč)
572 381
78 120
54 845
0
0
705 346

V roce 2000 vytvořila společnost rezervu na ostatní rizika a ztráty ve výši 278 944 tis. Kč., která byla v roce 2001 vyčerpána.
Tato rezerva byla vytvořena 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
Kanceláři a skutečnými náklady vyplývajícími ze smlouvy mezi společností a Kanceláří. V roce 2001 společnost vykazuje rezervu
na ostatní rizika a ztráty spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve výši 78 120 tis. Kč.
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III.10. Závazky kryté věcným zajištěním a záruky
(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

2001 (tis. Kč)
61 710
46 145
21 920
20 189
17 566
119 832
287 362

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

(b) Možné budoucí závazky
Členství v České kanceláři pojistitelů
Jako člen Kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla, ručit za závazky Kanceláře. Za tímto účelem společnost přispívá do garančního fondu a tvoří
jiné technické rezervy. Výše příspěvků a jiné technické rezervy je stanovena na základě výpočtu Kanceláře.
Společnosti vyplývá potenciální závazek z titulu jejího členství v Kanceláři v případě výplat pojistného plnění za škodu
způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitele, který
z důvodu svého úpadku nemůže škodu uhradit.
Český jaderný pool
Společnost je členem Českého jaderného poolu a na základě Dohody pojistitelů účastných na pojištění rizik z provozu
jaderných zařízení o solidární odpovědnosti se společnost zavázala, že v případě neschopnosti jednoho nebo několika členů
splnit svůj závazek vyplývající ze Smlouvy o spolupráci pojistitelů při pojištění odpovědnosti z provozu jaderných zařízení
a majetkových škod na jaderných zařízeních, převezme nepokrytou část tohoto jeho závazku solidárně v poměru svého
čistého vlastního vrubu využitého pro danou smlouvu. Celková výše potenciálního závazku společnosti včetně solidární
odpovědnosti je smluvně limitována ve výši dvojnásobku jejího čistého vlastního vrubu pro daný druh pojištěného rizika.
(c) Závazky kryté věcným zajištěním a záruky
K 31. prosinci 2001 společnost neeviduje závazky kryté věcným zajištěním.
Společnost v roce 2001 vystavila záruku ve prospěch MasterCard International Incorporated ve výši 2000 tis. USD
a ve prospěch Europay International S.A. ve výši 1 115 tis. USD za eBanku, a.s.
Dále společnost poskytla záruku na zajištění financování správy portfolia klasifikovaných aktiv v majetku hlavního města Prahy
ve prospěch První městské banky, a.s., za společnost CM-Credit a.s. Její výše k 31. prosinci 2001 dosahuje 181 849 tis. Kč.
(d) Swapy
Reálná hodnota swapů představuje současnou hodnotu očekávaných peněžních toků z těchto swapů. Očekávané budoucí
peněžní toky jsou odvozeny z forwardových úrokových sazeb a měnových kurzů. Forwardové úrokové sazby jsou stanoveny
z 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 operativní evidenci. Účetní hodnota představuje saldo všech aktivních a pasivních položek k datu
účetní závěrky týkající se swapů, tj. časového rozlišení nákladů a výnosů, pohledávek a závazků, nerealizovaných kurzových
rozdílů a případně rezervu na přechodné snížení hodnoty těchto instrumentů.
Swapy
Nominální hodnota
Účetní hodnota
Reálná hodnota
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2001 (tis. Kč)
26 047 305
6 452
115 463

2000 (tis. Kč)
28 444 838
468 340
733 788

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 těchto derivátů. Tato podkladová hodnota je často používaná
k vyjádření objemu těchto transakcí, avšak není ve skutečnosti mezi protistranami vyměňována.
Constant Maturity Swap (dále jen „CMS") je dohoda, která zavazuje protistrany po určitou dobu si vyměňovat dva toky
úrokových plateb, které jsou vypočteny na základě periodicky upravovaných krátkodobých úrokových sazeb a periodicky
upravovaných dlouhodobých úrokových sazeb, jež jsou aplikovány na stejnou podkladovou hodnotu.
Podkladové hodnoty z úrokových swapů jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Úrokové swapy vč. CMS
Rok 2001
Zbytková splatnost:

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

Celkem
1)

Reálná hodnota
(tis. Kč)
9 973
-66 836
3 603
-53 259

Basis Point Value 1)
(tis. Kč)

-630

Basis Point Value je změna hodnoty instrumentu, vyvolaná posunem výnosové křivky.

Úrokové swapy vč. CMS
Rok 2000
Zbytková splatnost:

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

Celkem
1)

Nominální hodnota
(tis. Kč)
1 500 000
17 399 900
3 700 000
22 599 900

Nominální hodnota
(tis. Kč)
0
12 441 000
12 400 000
24 841 000

Reálná hodnota
(tis. Kč)
0
277 948
-48 595
229 353

Basis Point Value 1)
(tis. Kč)

745 363

Basis Point Value je změna hodnoty instrumentu, vyvolaná posunem výnosové křivky.

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 počátku a na konci dohodnuté doby trvání transakce si vyměnit odpovídající podkladovou hodnotu s použitím
směnného kurzu dohodnutého na počátku transakce. Referenční úrokové sazby mohou být fixní a nebo proměnlivé.
Rok 2001
Zbytková splatnost:

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

Celkem
1)

Nominální hodnota
(tis. Kč)
487 440
788 000
1 302 395
2 577 835

Reálná hodnota
(tis. Kč)
0
52 692
-41 694
10 999

Basis Point Value 1)
(tis. Kč)

-95

Basis Point Value je změna hodnoty instrumentu, vyvolaná posunem výnosové křivky.

Rok 2000
Zbytková splatnost:

Celkem
1) Basis

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

Nominální hodnota
(tis. Kč)
0
1 065 000
1 345 000
2 410 000

Reálná hodnota
(tis. Kč)
0
51 955
-55 020
-3 065

Basis Point Value 1)
(tis. Kč)

-203

Point Value je změna hodnoty instrumentu, vyvolaná posunem výnosové křivky.
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Equity Swapy a Total Return Swapy (Equity deriváty)
Equity 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 Swap (TRS) je smlouva, kdy první strana poskytne jednorázové plnění protistraně za účelem pořízení určitého
aktiva a protistrana postoupí první straně veškeré výnosy a rizika vyplývající z držby a realizace daného aktiva.
Equity deriváty
Rok 2001
Zbytková splatnost:

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

Celkem
1)
2)

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

Celkem

2)

Reálná hodnota
(tis. Kč)
0
-18 647 1, 2)
176 370
157 723

Nominální hodnota
(tis. Kč)
0
693 200
500 638
1 193 838

Reálná hodnota
(tis. Kč)
0
-57 500 1, 2)
565 000
507 500

Získaná sazba z TRS je vázána na výnos z koše akciových indexů.
Reálná hodnota pouze za placenou stranu obchodu.

Equity deriváty
Rok 2000
Zbytková splatnost:

1)

Nominální hodnota
(tis. Kč)
0
693 200
176 370
869 570

Získaná sazba z TRS je vázána na výnos z koše akciových indexů.
Reálná hodnota pouze za placenou stranu obchodu.

(e) FRA – dohoda o termínové úrokové sazbě
Dohoda o termínové úrokové sazbě umožňuje zajistit pro dané úrokové období v budoucnosti požadovanou úrokovou sazbu.
V den vypořádání transakce je mezi protistranami vyrovnán čistý rozdíl mezi dohodnutou úrokovou sazbou a aktuální
referenční sazbou pro dané úrokové období.
FRA
2001
Nakoupená FRA
Zbytková splatnost:

Celkem
Prodaná FRA
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)

Reálná hodnota
(tis. Kč)

0
2 000 000
0
2 000 000

0
-5 219
0
-5 219

123

457 500
1 000 000
0
1 457 500

2 948
11 398
0
14 347

-83

Basis Point Value je změna hodnoty instrumentu, vyvolaná posunem výnosové křivky.

FRA
2000
Nakoupená FRA
Zbytková splatnost:

Celkem
Prodaná FRA
Zbytková splatnost:

Celkem
1)

Basis Point Value 1)
(tis. Kč)

Nominální hodnota
(tis. Kč)

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

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

Reálná hodnota
(tis. Kč)

0
500 000
0
500 000

0
-497
0
-497

133

0
1 500 000
–
1 500 000

0
1 198
–
1 198

-45

Basis Point Value je změna hodnoty instrumentu, vyvolaná posunem výnosové křivky.
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Basis Point Value 1)
(tis. Kč)

Nominální hodnota
(tis. Kč)

(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

2001 (tis. Kč)
925 180
925 180

2000 (tis. Kč)
700 000
1 200 000

K 31. prosinci 2001 vykazuje společnost pouze transakce typu collar, k 31. prosinci 2000 vykazovala společnost ve své
podrozvaze transakce typu collar, swaption a cap.
Měnové opce
Měnová opce je dohoda, která dává jedné protistraně právo koupit nebo prodat předem stanovené množstvím cizí měny
v předem dohodnutém devizovém kurzu.
Měnové opce
Nakoupené
Prodané

2001 (tis. Kč)
0
1 119 300

2000 (tis. Kč)
0
1 287 200

(g) Finanční nástroje
Riziko úrokových sazeb
U aktiv, jejichž hodnota je závislá na úrokových sazbách, měří společnost míru této závislosti a řídí celkovou expozici
portfolia, aby odpovídala závazkům společnosti, tj. společnost dává do souladu duraci aktiv a pasiv. K uvedenému řízení jsou
v případě potřeby používány úrokové swapy.
Úvěrové riziko
Úvěrové riziko představuje potenciální 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 zpravidla 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.
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
162 824 tis. Kč (2000: 19 021 tis. Kč).
(b) Provozní výdaje
Rok 2001
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (bez časového rozlišení)
Správní režie
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Čistá výše provozních výdajů celkem
Rok 2000
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (bez časového rozlišení)
Správní režie
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Čistá výše provozních výdajů celkem

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
2 657 329
2 435 155
204 337
-320 789
4 976 032
Neživotní pojištění
(tis. Kč)
2 605 801
2 089 630
303 513
-327 501
4 671 443

Životní pojištění
(tis. Kč)
1 367 218
798 133
0
-698
2 164 653
Životní pojištění
(tis. Kč)
1 068 572
739 010
0
-678
1 806 904
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(c) Správní režie
2001 (tis. Kč)
1 765 390
592 123
346 006
215 321
205 565
108 883
3 233 288
2 435 155
798 133

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

2000 (tis. Kč)
1 850 411
166 303
148 770
155 830
428 526
78 800
2 828 640
2 089 630
739 010

(d) Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a přijaté odměny za rok 2001 a 2000 jsou uvedeny v následující tabulce:
Průměrný počet
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem 2001
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem 2000

6 083
75
6 158
6 466
77
6 543

Mzdové náklady
(tis. Kč)
1 551 180
166 159
1 717 339
1 692 752
145 477
1 838 229

Soc. a zdrav. pojištění
(tis. Kč)
538 462
58 274
596 736
588 202
50 043
638 245

Sociální náklady
(tis. Kč)
84 377
1 790
86 167
89 061
2 052
91 113

(e) Odměňování členů správních, řídících a dozorčích orgánů
V průběhu účetního období roku 2001 obdrželi členové správních, řídících a dozorčích orgánů následující odměny:

Stanovené odměny
Skutečně vyplacené odměny

Členové představenstva
(tis. Kč)
23 156
23 156

Členové dozorčí rady
(tis. Kč)
9 015
9 015

Celkem
(tis. Kč)
32 171
32 171

V průběhu roku 2000 obdrželi současní a bývalí členové správních, řídících 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

(f) Půjčky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídicích a dozorčích orgánů
V roce 2001 ani v roce 2000 společnost neevidovala žádné půjčky nebo zálohy členům představenstva a dozorčí rady.
(g) Ostatní technické výnosy

Použití opravných položek k pohledávkám
Ostatní položky
Celkem 2001
Použití opravných položek k pohledávkám
Ostatní položky
Celkem 2000
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Neživotní pojištění
(tis. Kč)
1 056 510
27 591
1 084 101
258 133
3 917
262 050

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

(h) Ostatní technické náklady

Tvorba opravných položek k pohledávkám
Přebytek zákonného pojištění odpovědnosti za zaměstnavatele
Odpis pohledávek
Provize z aktivního zajištění
Ostatní položky
Celkem 2001
Tvorba opravných položek k pohledávkám
Přebytek zákonného pojištění odpovědnosti za zaměstnavatele
Odpis pohledávek
Provize z aktivního zajištění
Ostatní položky
Celkem 2000

Neživotní pojištění
(tis. Kč)
854 066
256 766
101 133
81 623
143 716
1 437 304
474 856
240 848
52 718
50 947
89 051
908 420

Životní pojištění
(tis. Kč)
14 484
0
13 785
143
0
28 412
11 234
0
11 172
1 099
0
23 505

2001 (tis. Kč)
1 360 283
742 272
203 856
58 468
22 318
192 039
2 579 236

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

(i) Ostatní výnosy

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

V rámci ostatních položek vykazuje společnost i výnosy související s likvidací pojistných událostí, které společnost vyřizuje
jménem a na účet Kanceláře.
(j) Ostatní náklady

Tvorba rezerv na rizika a ztráty
Tvorba opravných položek
Ostatní položky
Celkem

2001 (tis. Kč)
1 406 027
280 349
420 414
2 106 790

2000 (tis. Kč)
610 808
316 133
608 653
1 535 594

(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.(t), je ke dni účetní závěrky následující:

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

2001 (tis. Kč)
1 151 678
3 614 468
4 766 146

2000 (tis. Kč)
1 199 531
3 550 490
4 750 021

(l) Podíly na ziscích
V roce 2001 obdržela společnost podíly na ziscích z majetkových účastí ve výši 108 490 tis. Kč (2000: 47 497 tis. Kč).
(m) Výsledek netechnického účtu
Výsledek netechnického účtu k 31. prosinci 2001 činil 1 469 697 tis. Kč (2000: 1 566 699 tis. Kč).
(n) Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek před zdaněním k 31. prosinci 2001 činil 5 456 475 tis. Kč (2000: 1 613 613 tis. Kč).
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III.12. Daně
Daň z příjmů ve výkazu zisků a ztrát ve výši 1 256 866 tis. Kč zahrnuje splatnou daň z příjmů za zdaňovací období 2001
ve výši 250 791 tis. Kč, zúčtování srážkové daně ve výši 59 tis. Kč a snížení stavu odložené daně o 1 006 016 tis. Kč.
(a) Daň splatná
Společnost k 31. prosinci 2001 vykazuje daňovou povinnost z titulu daně z příjmů ve výši 250 791 tis. Kč.
(b) Daň odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
Rok 2001
Rozdíl zůstatkových cen 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)

Rok 2000
Rozdíl zůstatkových cen 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)

1 343 916
126 827
177 438
165 087
0
1 813 268

Závazky (tis. Kč)
251 418

251 418

Závazky (tis. Kč)
204 211

Rozdíl (tis. Kč)
-251 418
1 343 916
126 827
177 438
165 087
0
1 561 850

1 422 877
159 355
87 473
310 666
792 706
2 772 077

204 211

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

Počáteční stav
k 1. 1. 2001
(tis. Kč)
-204 211
1 422 877
159 355
86 473
310 666
792 706
2 567 866

Výkaz zisků
a ztrát
(tis. Kč)
-47 207
-78 961
-32 528
90 965
-145 579
-792 706
-1 006 016

Konečný stav
k 31. 12. 2001
(tis. Kč)
-251 418
1 343 916
126 827
177 438
165 087
0
1 561 850

Počáteční stav
k 1. 1. 2001
(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

Konečný stav
k 31. 12. 2001
(tis. Kč)
-204 211
1 422 877
159 355
86 473
310 666
792 706
2 567 866

Vývoj rozdílů během roku
Rok 2001

Rozdíl zůstatkových cen majetku
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k pohledávkám
Rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
Ztráty z minulých let
Celkem
Rok 2000

Rozdíl zůstatkových cen majetku
Opravné položky k finančnímu umístění
Opravné položky k pohledávkám
Rezervy
Ostatní dočasné rozdíly
Ztráty z minulých let
Celkem
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III.13. Významné a následné události
Změny v obchodním rejstříku
Společnost jako jediný akcionář ČP Leasing, a.s., rozhodla v roce 2001 o navýšení základního kapitálu z 200 000 tis. Kč
na 300 000 tis. Kč. Toto rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 20. prosince 2001. Navýšení základního
kapitálu bylo plně splaceno.
Nákup společnosti Home Credit a.s.
Společnost dne 13. listopadu 2001 uplatnila u PPF (CYPRUS) Limited call opci na nákup 100 % akcií společnosti Home Credit a.s.
v souladu s usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 28. prosince 2000. Tyto akcie v hodnotě 1 849 141 tis. Kč
byly dne 19. listopadu 2001 převedeny do majetku společnosti, která zaplatila 85 % tzv. výchozí ceny na základě Smlouvy
o převodu akcií s právem opce ze dne 29. prosince 2000. K datu sestavení účetní závěrky vykazuje společnost závazek
za prodávajícím ve výši 277 371 tis. Kč.
Společnost dne 21. prosinci 2001 upsala nové akcie společnosti Home Credit a.s. v rámci zvýšení základního kapitálu
o 170 000 tis. Kč. Zvýšení bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 7. února 2002. Navýšení základního kapitálu bylo plně
splaceno.
Emise dluhopisů dceřiných společností
Společnost v roce 2001 upsala emise dluhopisů dceřiných společností Home Credit a.s., Home Credit Finance a.s. a ČP Leasing, a.s.
Objem investic do těchto dluhopisů v průběhu roku kolísal a k 31. prosinci 2001 vykazuje společnost ve svém majetku
následující dluhopisy:
ČP Leasing VAR/05, CZ0003501223, celkový objem emise 2 000 000 tis. Kč, objem v majetku společnosti 1 039 000 tis. Kč.
ČP Leasing VAR/06, CZ0003501249, celkový objem emise 2 000 000 tis. Kč, objem v majetku společnosti 885 000 tis. Kč.
Home Credit VAR/05, CZ0003501215, celkový objem emise 950 000 tis. Kč, objem v majetku společnosti 950 000 tis. Kč.
Home Credit Finance VAR/06, CZ0003501264, celkový objem emise 2 500 000 tis. Kč, objem v majetku společnosti 2 000 000 tis. Kč.
K datu sestavení účetní závěrky společnost nevlastní žádný z výše uvedených dluhopisů.
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. Představenstvo společnosti schválilo podpis kupní smlouvy dne 28. června 2001. Společnost složila
zálohu na celkovou kupní cenu ve výši 514 840 tis. Kč na podmíněný účet. ČNB vydala dne 29. dubna 2002 souhlas
s nabytím majetkového podílu v První městské bance, a.s. K vypořádání akcií ani kupní ceny k datu sestavení účetní závěrky
nedošlo.
Sloučení aktivit investičních společností
Představenstvo společnosti schválilo dne 10. září 2001 záměr sloučení společností PPF investiční společnost a.s. a KIS a.s.
kapitálová investiční společnost České pojišťovny, od 26. listopadu 2001 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na základě
povolení Komise pro cenné papíry byly k 22. březnu 2002 převedeny uzavřené podílové fondy PPF Český a PPF Moravskoslezský
do správy investiční společnosti ČP INVEST a.s.
Vstup společnosti na ruský pojišťovací trh
Společnost dne 16. července 2001 rozhodla o založení pojišťovny v Rusku, v níž bude mít 49% přímý podíl a zbývající podíl
ve výši 51 % bude realizován nepřímo přes dceřinou společnost ČP finanční servis a.s. Zápis do obchodního rejstříku
v Moskvě byl proveden dne 18. ledna 2002. Vklad do základního kapitálu ve výši 151 740 USD byl plně splacen.
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Ovládací vztahy
Dnem 31. prosince 2001 skončila platnost ovládacích smluv mezi společností PPF a.s. a Českou pojišťovnou a.s. a mezi
společností ČP finanční servis a.s. a společností eBanka, a.s. Všechny ostatní ovládací smlouvy ve skupině společnosti
uzavřené v roce 2000 byly schváleny v souladu s podmínkami obchodního zákoníku a nadále platí. Nově v prosinci 2001
došlo k uzavření ovládacích smluv mezi společností ČP finanční servis a.s. a společnostmi Univerzální správa majetku a.s.,
SB Holding, a.s., ČP finanční služby a.s. a ČP finanční holding a.s., jejichž účinnost je datována od 6. února 2002.
Soudní spory s minoritním akcionářem
Společnost vede dva soudní spory s minoritním akcionářem vztahující se k usnesení valných hromad v roce 2001. Ve sporu
o neplatnost usnesení valné hromady, kterým byla schválena účetní závěrka za rok 2000 a rozhodnuto o rozdělení zisku,
nebylo jednání nařízeno. V případě sporu o výplatě dividend bylo řízení přerušeno.
Akciový podíl v eBance, a.s.
Od dubna 2001 společnost vede rozhodčí řízení s protistranou o určení slevy z kupní ceny akcií eBanky, a.s., nabytých
nákupem. Společnost čeká na rozhodnutí rozhodčího soudu.
Změny v obchodním rejstříku dceřiných společností
Dne 5. února 2002 společnost jako jediný akcionář společnosti Česká životní a.s. rozhodla o změně názvu společnosti
na ČP PARTNER, a.s. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. dubna 2002.
Dne 10. záři 2001 společnost rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
o 100 000 tis. Kč na 210 000 tis. Kč. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 6. února 2002.
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kontroly

Úsek
řízení
strategických
aktiv

Úsek
likvidace
pojistných
událostí
neživotního
pojištění

Úsek
klientského
servisu
životního
a úrazového
pojištění

Odbor
restrukturalizace

Úsek řízení
finančních
rizik
a kontroly

Úsek péče
o klienta
a administrace
neživotního
pojištění

Úsek pojistné
matematiky
a profitability
životního
pojištění

Odbor
komunikace

Odbor
řízení aktiv
a pasiv

Odbor analýz
a kontroly
rizika
neživotního
pojištění

Úsek
marketingu

Úsek
Úsek IT
pojistné
matematiky
a produktových
analýz

Úsek
underwritingu

Úsek
personální

Referát
administrativy

Odbor
právní
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Adresář finanční skupiny České pojišťovny a.s.

ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.
Adresa:
Palác KOVO, Jankovcova 2,
170 00 Praha 7
Tel.:
02 / 6671 0152
Fax:
02 / 6671 0291
E-mail:
RasochaH@cescob.cz
Internetová adresa: www.cescob.cz

Česká poisťovňa – Slovensko, a. s.
Adresa:
Prievozská 6, 824 79 Bratislava 1,
Slovenská republika
Tel.:
(+421 7) 5827 6230
Fax:
(+421 7) 5341 9200
E-mail:
cps@cps.sk
Internetová adresa: www.cps.sk

ČP DIRECT pojišťovna, a.s.
Adresa:
Kodaňská 46, 100 10 Praha 10
Tel.:
02 / 8309 3413
Fax:
02 / 8309 3600
E-mail:
mail@cpdirect.cz
Internetová adresa: www.cpdirect.cz

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Adresa:
Kodaňská 1446/46, 100 10 Praha 10
Tel.:
02 / 6715 8181
Fax:
02 / 6715 8482
E-mail:
pojistovna@zdravi.cz
Internetová adresa: www.zdravi.cz

ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Adresa:
nám. Hrdinů 1635/4, 140 21 Praha 4
Tel.:
02 / 6718 5918
Fax:
02 / 6718 5841
E-mail:
info@cp-invest.cz
Internetová adresa: www.cp-invest.cz

ČESKÁ ŽIVOTNÍ, a.s.
(3. 4. 2002 změna názvu na ČP PARTNER, a.s.)
Adresa:
Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
Tel.:
02 / 6715 8103
Fax:
02 / 6715 8309
E-mail:
info@cppartner.cz
Internetová adresa: www. cppartner.cz

eBanka, a.s.
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1
0800 / 124 100
0800 / 124 300
info@ebanka.cz
www.ebanka.cz

Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Adresa:
Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1
Tel.:
02 / 2110 9111
Fax:
02 / 2231 4191
E-mail:
pfcp@pfcp.cz
Internetová adresa: www.pfcp.cz
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ČP Leasing, a.s.
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

nám. Hrdinů 1634, 140 61 Praha 4
02 / 6718 5664
02 / 6718 5959
info@cpleasing.cz
www.cpleasing.cz

Home Credit a.s.
Adresa:
Tel.:
Bezplatná infolinka:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Kounicova 284, 602 00 Brno
05 / 4159 8111
0800 / 113 113
05 / 4121 1893
homecredit@homecredit.cz
www.homecredit.cz

Adresář regionů a agentur 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 / 6814 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 / 7738 111
Agentury:
České Budějovice, Jindřichův Hradec,
Pelhřimov, Písek, Strakonice, Tábor

Region jižní Morava
Adresa:
Regionální ředitelství
Rašínova 7
601 66 Brno
Tel.:
05 / 4218 1111
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 / 7414 111
Agentury:
Domažlice, Cheb, Karlovy Vary,
Klatovy, Plzeň, Sokolov, Tachov

Region severní Čechy
Adresa:
Regionální ředitelství
Felberova 4/8
460 95 Liberec
Tel.:
048 / 5245 111
Agentury:
Česká Lípa, Děčín, Chomutov,
Jablonec nad Nisou, Liberec,
Litoměřice, Most, Teplice,
Ústí nad Labem, Žatec

Region severní Morava
Adresa:
Regionální ředitelství
28. října 60
702 86 Ostrava
Tel.:
069 / 6274 111
Agentury:
Bruntál, Frýdek-Místek, Havířov,
Hranice, Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Šumperk, Vsetín

Region Praha
Adresa:

Tel.:
Agentury:

Regionální ředitelství
Litevská 8
100 00 Praha 10
02 / 6722 2411
02 / 6722 2460
Revoluční 2, Hráského 2231,
Štefánikova 10, Sokolovská 55,
Litevská 8, Kaplanova 8
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Zpracovatelé výroční zprávy
Jméno:
Bydliště:
Funkce:

Ing. Ondřej Huslar
Jaselská 38, Praha 6
vedoucí referátu vnějšího výkaznictví

Jméno:
Bydliště:
Funkce:

Ing. Josef Krunčík
Květnového vítězství 492, Praha 4
metodik – specialista

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

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

Ověření účetní závěrky
Účetní závěrku společnosti od roku 1993 ověřuje KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Účetní závěrka roku 2001 byla
ověřena k 6. 5. 2002.
IČ:
Sídlo:
Oprávněná auditorská společnost:
Odpovědný auditor:
Číslo dekretu:
Narozen:
Bydliště:

49619187
Jana Masaryka 12, 120 00 Praha 2
licence č. 71
Ing. František Dostálek
176
23. 11. 1949
Tatarkova 731, 149 00 Praha 4

Řádná valná hromada konaná dne 17. června 2002 schválila Zprávu představenstva o činnosti a finanční situaci společnosti
za rok 2001, Účetní závěrku za rok 2001 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2001.
Tato „Výroční zpráva 2001 (prezentační)“ nenahrazuje „Výroční zprávu 2001“, zpracovanou a zveřejněnou v souladu
se zákonem o cenných papírech.
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Název:

Česká pojišťovna a.s.

Sídlo společnosti:

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

Pracoviště centrály:

Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4, Česká republika

Telefon:

02 / 6131 9111

Fax:

02 / 2405 2200

E-mail:

cpas@cpoj.cz

Internet:

www.cpoj.cz

Bankovní spojení:

KB Praha, 17433-021/0100

Auditor:

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