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VČERA
Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve
poskytovala pouze požární pojištění, přibližně po 40 letech doplnila pojištění proti krupobití. V průběhu
následujících 80 let rozšířila své portfolio o životní a úrazové pojištění, pojištění proti vloupání a krádeži,
pojištění zákonné odpovědnosti a pojištění rozbití skel. Rozvíjela i činnost zajišťovací. Po 2. světové válce
došlo ke znárodnění pojišťoven a posléze k monopolizaci pojišťovnictví. Konkurenční prostředí se
v České republice znovu tvořilo od 28. 5. 1991. Česká pojišťovna je od 1. 5. 1992 akciovou společností
provozující smluvní a zákonné pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škodu, pojištění průmyslu
a podnikatelů a zemědělské pojištění, včetně pojištění a zajištění vyplývajících z mezinárodního
obchodního styku.
V průběhu uplynulých deseti let, od majetkového vstupu skupiny PPF do České pojišťovny, přešla
pojišťovna od pojetí specializovaného prodejce pojištění k firmě poskytující univerzální finanční služby.
Podíl na trhu dosahuje 33 procent.
Před třemi lety byl vybudován centrální Klientský servis založený na moderních počítačových
technologiích a „digitalizovaném“ provozu, který výrazně urychlil a zefektivnil komunikaci s klienty.
Změnil se též proces likvidace pojistných událostí tak, aby klienti obdrželi pojistné plnění výrazně rychleji
než v minulosti.

ZÍTRA
Dějiny České pojišťovny sice předběhly vynález telefonu, žárovky, gramofonu i psacího stroje, ona však
žije především současností a budoucností – svými klienty. Je lídrem na českém trhu a zároveň je
i významnou evropskou pojišťovnou. Ve srovnání s dalšími pojišťovnami působícími na českém trhu nabízí
Česká pojišťovna nejširší produktovou nabídku a přichází i s nejvyšším počtem produktových inovací.
Jejím hlavním krátkodobým a střednědobým cílem je udržení stávající pozice vedoucí domácí pojišťovny
v oblasti životního a neživotního pojištění a současně zvyšování hodnoty společnosti a spontánní znalosti
značky mezi lidmi.
S vývojem společnosti, změnami chování populace a s tím souvisejícími změnami lidských potřeb
dochází také k logickému vývoji pojistných produktů. Požadavky dnešních klientů směřují ke
komplexnímu zabezpečení rodiny a majetku maximálně flexibilními produkty, které se dokážou
přizpůsobit aktuálním potřebám v průběhu celého života. Na tyto potřeby a požadavky Česká pojišťovna
reaguje vývojem nových nebo inovací stávajících pojištění.
Česká pojišťovna bude nadále rozvíjet klientský přístup se záměrem co nejlépe porozumět potřebám
a přáním svých zákazníků.

První název České pojišťovny při jejím
založení roku 1827 byl „Císařsko
královský výsadní (privilegovaný) český
společný náhradu škody ohněm
svedené společně pojišťující ústav“.

K 1. říjnu 1828, kdy Česká
pojišťovna zahájila skutečně svoji
činnost jako ústav pojišťující
nemovitosti, dosáhly předběžné
přihlášky částky 12 000 000 zlatých.

První vyplacená náhrada škody
náležela p. J. Lipanskému z Loučic
na panství Žehušickém.

V roce 1831 bylo nejvíce pojištěných
domů proti požáru v Rakovnickém
kraji (11 372) a kupodivu nejméně
v hlavním městě Praha (574).

Česká pojišťovna poskytovala své
služby, už když bratranci Veverkové
právě dokončovali vynález ruchadla,
Josef Ressl dal světu vynález
lodního šroubu a teprve se
plánovalo vybudování první
železnice, která o pět let později
vedla z Českých Budějovic do Lince.

Pojišťovna nejprve poskytovala
pouze požární pojištění. Po asi
40 letech přibrala například pojištění
proti krupobití a až v roce 1909
začala nabízet životní a úrazové
pojištění, pojištění proti vloupání
a pojištění zákonné odpovědnosti.

Pojistnou smlouvu s pojišťovnou
uzavřela 21. května 1920 slavná
pěvkyně Ema Destinová. Pojistka se
týkala movitých věcí, které se
nacházely v zámku ve Stráži nad
Nežárkou.

V mozaikovém bazénku v centrále
pojišťovny ve Spálené ulici žil od roku
1914 dlouhá léta úhoř jménem Pepík.
Podle záznamů z roku 1952 měl úhoř
inventární číslo a apanáž 30 Kč
měsíčně.

V roce 1937 zakoupila ČP palác
rytíře z Tomášů, dnešní komplex
domů ve Vladislavově ulici.

Česká pojišťovna byla iniciátorem
založení společenství domácích
pojišťoven pod názvem „Pražské
sdružení pojišťoven“, které vzniklo
1. července 1915.

První úhoř se v kašně v pojišťovně
dožil rekordních 62 let. Přežil dvě
světové války i nejednoho ředitele
pojišťovny.

V roce 1875 založila Česká
pojišťovna při ústavu „Fond pro
hasiče, kteří zabraňující požáru přišli
k úrazu“.

Česká pojišťovna významně
přispívala na výstavbu požárních
zbrojnic a nádrží požární vody a na
vybavení hasičských sborů novou
technikou.

V roce 1918 Česká pojišťovna
věnovala 50 tisíc zlatých pozůstalým
po padlých československých
legionářích.

Česká pojišťovna sjednávala pojistné
smlouvy už v době, kdy v českých
zemích žilo přes 6,5 milionu
obyvatel, průměrný věk byl 44 let,
v rodinách se rodilo 5–9 dětí
a polovina z nich se nedožila 5 let.

Největší ztrátu v 19. stol. utrpěla
pojišťovna pojistným plněním za
škody vzniklé požárem Národního
divadla dne 12. 8. 1881, ale získala
si velkou prestiž v českém národu,
a tím propagovala nejen sama sebe,
ale i české pojišťovnictví vůbec.

První pravidelná zajišťovací smlouva
byla sjednána r. 1862 s První
uherskou pojišťovací společností.

Roku 1919 byla založena Jednota
zástupců České pojišťovny, která se
zabývala zlepšením hmotných
poměrů a zabezpečením
existenčních podmínek zástupců
z povolání a jejich rodin.

Dne 2. března 1923 věnovala
Česká pojišťovna 10 000 zlatých
čtyřprocentní rakouské zlaté renty
na zlatý poklad republiky.

Své snahy o hospodářské
povznesení Slovenska
a Podkarpatské Rusi po
osamostatnění českého
a slovenského národa ve 20. letech
20. století dokládá Česká pojišťovna
přátelskou spoluprací se Zemskou
hasičskou jednotou na Slovensku
a svou účastí na založení ruské
požární pojišťovny „Beskyd“
v Užhorodě.

Od roku 1948 byla jedinou
pojišťovnou na území republiky
Československá pojišťovna, národní
podnik. Pod hlavičkou
Československé státní pojišťovny
fungovala do začátku roku 1969, kdy
se rozdělila na Českou státní
pojišťovnu a Slovenskou státní
pojišťovnu. Od roku 1992 je Českou
pojišťovnou, akciovou společností.

Od 1. května 1922 začala Česká
pojišťovna vydávat časopis „Pojistný
obzor“, který byl tehdy jediným
odborným časopisem českého
soukromého pojišťovnictví.

Také spisovatelka Eliška
Krásnohorská měla u První české
vzájemné pojišťovny uzavřenu
smlouvu na pojištění věcí movitých.

V osmdesátých letech 20. století
pojišťovala Česká pojišťovna
17 československých námořních
lodí a dvě mořsko-říčních rejdařství.
Československo jako vnitrozemský
stát mělo v té době po Švýcarsku
druhou největší námořní flotilu.

Po skončení první světové války
pomáhala Česká pojišťovna řešit
tehdejší bytovou krizi v Praze, a to jak
finanční pomocí, tak vlastní
výstavbou.

V roce 1869 byl zakoupen pro ústav
vlastní dům ve Spálené ul. 76, zvaný
„U Šmerhovských“. Shodou
okolností to byl právě ten dům, ve
kterém ústav v roce 1827 zahájil
svou činnost.

Česká pojišťovna pomáhala při
vývoji pracovních ochranných
oděvů, stála u vzniku letecké
záchranné služby, podílela se na
financování vývoje a výroby
prototypu sanitního vozu Tatra 613,
nakupovala pro zdravotnická zařízení
sanitní vozy a přístrojové vybavení.

Dar v hodnotě jednoho milionu
korun věnovala Česká pojišťovna na
obnovu Národního divadla po
povodních v roce 2002.

Za 180 let existence První české
vzájemné pojišťovny a jejích
následovníků se podařilo vytvořit
sbírku výtvarných děl nesmírné
umělecké a historické ceny.

Mezi autory, jejichž díla jsou
součástí umělecké sbírky České
pojišťovny, nechybí taková jména
jako Václav Brožík, Josef Václav
Myslbek, Mikoláš Aleš, Alfons
Mucha, František Ženíšek, Vojtěch
Hynais, Julius Mařák nebo Luděk
Marold.

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s celkovým tržním podílem 33 procent. Spravuje
více než 10 milionů pojistných smluv a její celkové předepsané pojistné na konci roku 2006 dosáhlo
39,7 miliardy korun. Česká pojišťovna je lídrem českého trhu životního pojištění. Česká pojišťovna už
potřetí získala titul Pojišťovna roku v soutěži MasterCard Banka roku 2006. V roce 2006 dosáhla Česká
pojišťovna rekordního zisku 8,3 miliardy Kč.

DNES

Česká pojišťovna žije se svými klienty – rozumí jim a zná jejich potřeby a přání, dokáže je předvídat
a nabídnout řešení dřív než ostatní. Ctí hodnotu času svých klientů, proto jim chce být nejblíž
a poskytovat kvalitní služby za dobrou cenu, rychleji než ostatní. O co největší spokojenost zákazníků
se stará více než 5200 zaměstnanců a 4485 obchodních zástupců v 70 agenturách a na více než
700 obchodních místech po celé České republice.
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Každý den se něco děje,
každý den je jako pestrá galerie.
Krátké okamžiky i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy a lidmi.
Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.
Každá nová skutečnost nám poskytuje nové podněty a jedinečné zkušenosti.
Stáváme se součástí konkrétní reality, která ovlivňuje naše životní směřování,
naše potřeby, ambice, přání a touhy.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení obchodní přátelé,
v červnu 2006 uplynulo deset let od doby, kdy do České pojišťovny majetkově vstoupila finanční skupina PPF. Česká pojišťovna před deseti lety a dnes jsou
dvě zcela odlišné instituce, a to po všech stránkách. V průběhu posledních let přešla Česká pojišťovna od pojetí specializovaného prodejce pojištění k firmě
poskytující univerzální finanční služby. Stala se evropskou špičkou jak z hlediska efektivity, tak kvality služeb. Zatímco v roce 1996 připadalo na jednoho
neobchodního pracovníka pojišťovny 3,5 milionu korun předepsaného pojistného, v loňském roce to bylo již více než 8 milionů korun. Česká pojišťovna je
v současné době vnímána jako pojišťovna s nejvyšší kvalitou služeb, což mimo jiné dokazuje i několik výzkumů zpracovaných nezávislými renomovanými
agenturami, např. Millward Brown.
V posledních letech společnost rovněž stabilizovala svůj podíl na trhu, který se dlouhodobě pohybuje nad 30 procenty. Díky všem provedeným změnám je dnes
Česká pojišťovna jednou z nejziskovějších firem v České republice. V současné době spravuje více než 10 milionů pojistných smluv, což představuje přibližně
polovinu všech pojistných smluv v České republice. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) výrazně přesahuje 20 procent. Tento výsledek je podle
evropského měřítka v pojišťovnictví naprostá špička.
Po deseti letech došlo v říjnu 2006 k významné změně ve vedení České pojišťovny. Do funkce generálního ředitele byl angažován Lard Friese, mezinárodně
uznávaný manažer, který 15 let působil v mezinárodních pojišťovacích skupinách NOG a AEGON. Mou rolí do budoucna bude mimo řízení představenstva
České pojišťovny zejména podílet se na řízení nově vytvářeného mezinárodního pojišťovacího holdingu zastřešujícího aktivity skupin Generali a PPF v oblasti
pojišťovnictví, penzijního připojištění, správy aktiv a kolektivního investování v regionu střední a východní Evropy, jehož bude Česká pojišťovna součástí.
Loňské hospodaření České pojišťovny skončilo rekordním čistým ziskem ve výši 8,3 miliardy korun. Na nárůstu zisku se podílely zejména nadstandardní
výsledky finančního umístění především v posledním čtvrtletí roku 2006 a jednorázové výnosy z prodeje některých aktiv, například eBanky a podílu ve stavební
spořitelně Modrá pyramida. Opominout nelze ani vývoj škod. Zatímco v prvním pololetí zatížily hospodaření mimořádné škody způsobené tíhou sněhu,
povodněmi a silným větrem, které dosáhly celkem téměř 1,5 miliardy korun, mírná zima na konci roku naopak přispěla ke zlepšení škodního průběhu.
Vlastní kapitál společnosti ke konci roku 2006 dosáhl 17,1 miliardy korun. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře 30. června 2006 došlo ke zvýšení
základního kapitálu společnosti o 1 miliardu korun na 4 miliardy korun. Bilanční suma České pojišťovny tak dosáhla 121,3 miliardy korun a výše technických
rezerv 88,4 miliardy korun s meziročním nárůstem o téměř 1 miliardu korun.
Rok 2006 byl pro Českou pojišťovnu úspěšný jak z hlediska dosaženého hospodářského výsledku, tak z hlediska vývoje v klíčových segmentech pojistného
trhu. Česká pojišťovna je největší pojišťovnou v České republice s tržním podílem dosahujícím třetiny celkového předepsaného pojistného. Předepsané
pojistné v neživotním pojištění dosáhlo 26,5 miliardy korun, tržní podíl České pojišťovny činil 36,4 procenta. V běžně placeném životním pojištění, které je
základem pro stabilní vývoj pojišťovny, došlo k navýšení předepsaného pojistného o 4,6 procenta na 11,8 miliardy korun. V této oblasti tak tržní podíl České
pojišťovny dosáhl 34,1 procenta. Nárůst předepsaného pojistného v uvedené oblasti byl příznivě ovlivněn pojištěními DYNAMIK, DYNAMIK Plus a SLUNÍČKO.
Celkové předepsané pojistné České pojišťovny, podle metodiky České asociace pojišťoven, dosáhlo v roce 2006 výše 39,7 miliardy korun. Meziroční pokles
o 1,9 miliardy korun byl způsoben zejména poklesem v segmentu jednorázových životních pojištění, který nebyl pro Českou pojišťovnu prioritní. Na tento
negativní vývoj Česká pojišťovna reaguje jak v produktové, tak v obchodní oblasti řadou opatření a aktivit, jejichž efekt se začal plně projevovat v první polovině
roku 2007 ve formě rostoucí obchodní produkce a překročením plánovaných výsledků ve většině klíčových oblastí.
Pokles zájmu u jednorázových životních pojištění byl kompenzován významným nárůstem zájmu o produkty dalších společností ve skupině – Penzijního fondu
ČP a ČP INVESTu. Penzijní fond vykázal v roce 2006 nárůst objemu spravovaných klientských úspor o 24 procent a nárůst počtu klientů o 12 procent – na téměř
1 milion. Poprvé v historii přesáhl jeho zisk 1 miliardu korun. ČP INVEST meziročně zvýšil hodnotu majetku ve správě o 35 procent a čisté prodeje podílových
fondů vzrostly o 66 procent. V druhé polovině roku 2007 zahájila Česká pojišťovna prodej nového produktu jednorázového životního pojištění, který je příslibem
budoucího růstu obchodních výsledků v tomto segmentu.
V roce 2006 pokračoval Klientský servis cestou kontinuálního zvyšování produktivity ve všech svých aktivitách. Od úspěšného dokončení centralizace
administrativních činností z agentur se produktivita zvýšila o 10 procent. Tohoto zvýšení se podařilo dosáhnout především soustavnou optimalizací procesů,
vylepšením systému motivace zaměstnanců a snahou o automatizaci činností. Zároveň se zvyšováním produktivity byl plněn i cíl snižování nákladů.
Rok 2006 byl zlomový pro komunikační centrum, které kromě poskytování služeb začalo také prodávat pojištění. Kromě prodeje po telefonu zajišťuje
Klientský servis i prodej pojištění přes internet, kde si může klient sjednat povinné ručení, havarijní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění a pojištění
odpovědnosti. Další rozvoj produktů a služeb nabízených prostřednictvím internetu a telefonu je připravován. Nicméně v současné době již Česká pojišťovna
poskytuje v tomto směru klientům nejširší nabídku dostupnou na trhu.
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Česká pojišťovna si pravidelně nechává zpracovat ratingové hodnocení od agentur Standard & Poor’s a Moody’s. Je jedinou pojišťovnou na českém trhu,
která získala rating od dvou mezinárodních agentur. Mezinárodní ratingová agentura Moody’s ve svém novém hodnocení finanční a úvěrové pozice České
pojišťovny z března 2006 změnila výhled Baa3 ratingu finanční síly ze stabilního na pozitivní. Pozitivní výhled ratingového hodnocení České pojišťovny odráží
podle Moody’s významný pokrok v řízení rizik, investic, v oblasti IT a likvidace pojistných událostí. Současná známka je rovněž podložena silnou tržní pozicí
České pojišťovny a její zdravou ziskovostí navzdory zvyšující se konkurenci na českém trhu. Důležitým faktorem působícím na výši ratingu je také pozitivní vliv
probíhající restrukturalizace s cílem zvýšit transparentnost majitele České pojišťovny. Agentura Standard & Poor’s potvrdila úvěrový rating a rating finanční síly
České pojišťovny na úrovni známky BBB se stabilním výhledem. Česká pojišťovna tak v obou případech potvrdila svou pozici v nejvyšším, tzv. investičním
stupni ratingové škály a je jednou z nejvýše hodnocených finančních institucí v České republice.
Již potřetí za sebou vyhrála Česká pojišťovna v konkurenci dalších 19 pojišťoven kategorii Pojišťovna roku 2006 v prestižní soutěži MasterCard Banka roku
2006. Zároveň zabodovala i se svým nejprodávanějším produktem DYNAMIK, který obsadil v kategorii Životní pojištění roku druhou pozici, a získal tak prvenství
v rámci segmentu kapitálových životních pojištění. Úspěšný byl i Penzijní fond České pojišťovny, který vyhrál kategorii Penzijní fond roku.
Česká pojišťovna výrazně posílila svou pozici i v míře loajality klientů, její klienti deklarují nejvyšší spokojenost s Českou pojišťovnou v porovnání s ostatními
pojišťovnami. Navíc Českou pojišťovnu uvádí nejvíce pojištěných jako svou hlavní pojišťovnu. Jsem rád, že podle všech výzkumů je Česká pojišťovna vnímána
jako firma, která určuje nové trendy v pojišťovnictví.

Ladislav Bartoníček
předseda představenstva
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Charakteristika společnosti
Historie společnosti
Česká pojišťovna a.s. (dále též „Česká pojišťovna” nebo „Společnost“) má dlouhou a bohatou tradici. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích
a právní nástupkyní První české vzájemné pojišťovny, založené v roce 1827. Součástí původní Státní pojišťovny byla do roku 1969, kdy došlo na základě
teritoriálního principu k rozdělení na Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu. Česká pojišťovna byla založena Fondem národního majetku
České republiky zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna 1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. května 1992. Akcie Společnosti byly v roce
1993 uvedeny na hlavní trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. Z obchodování na Burze i v RM-SYSTÉMu, a.s., byly akcie České pojišťovny vyřazeny
v souvislosti s výkupem akcií od minoritních akcionářů dne 31. srpna 2005.

Profil společnosti a její pozice na českém pojistném trhu
Od svého založení je Česká pojišťovna univerzální pojišťovnou se širokou škálou životních i neživotních pojištění a je největší pojišťovnou českého pojistného
trhu vůbec. Spravuje více než 10 milionů pojistných smluv. V roce 2006 dosáhl celkový tržní podíl České pojišťovny podle předepsaného pojistného 33,1 %,
v životním pojištění pak činil 28,1 % a v neživotním pojištění 36,4 % (pramen: Předběžné výsledky ČAP).

Poslání, nejdůležitější strategické cíle
Hlavním cílem České pojišťovny je poskytovat co nejlepší služby svým klientům a přinášet přitom maximální dlouhodobé zhodnocení prostředků akcionářů.
Česká pojišťovna si chce udržet svoji pozici pojišťovny číslo jedna na českém trhu nejen podle tržního podílu, ale i z pohledu spokojenosti klientů. Z hlediska
finanční stability hodlá management Společnosti udržovat vysoký standard solventnosti a kapitálové přiměřenosti, který dlouhodobě oceňují ratingové
agentury. Česká pojišťovna ve svém podnikání využívá synergických efektů vznikajících uvnitř konglomerátu společností České pojišťovny a skupiny PPF a se
svojí skupinou hodlá dále expandovat ve střední a východní Evropě.

Údaje o společnosti
Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo společnosti:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:
Účet:
Datum vzniku:
Právní předpis:

Zápis v obchodním rejstříku:

Česká pojišťovna a.s.
Akciová společnost
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
452 72 956
CZ 4527 2956
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. dubna 1992 a vznikla zápisem
do obchodního rejstříku dne 1. května 1992.
Městský soud v Praze
Spisová značka oddíl B, vložka 1464

Hlavním cílem České pojišťovny je poskytovat
co nejlepší služby svým klientům a přinášet přitom maximální
dlouhodobé zhodnocení prostředků akcionářů.
Česká pojišťovna si chce udržet svoji pozici nejsilnější pojišťovny
na českém trhu nejen podle tržního podílu, ale i z hlediska spokojenosti klientů.

Dosažený zisk po zdanění ve výši 8,3 mld. Kč
opět řadí Českou pojišťovnu mezi nejvíce ziskové
společnosti v České republice.
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Akcionářská struktura společnosti
Akcionář
Česká pojišťovna a.s.
CESPO B.V.
PPF Group N.V.
CZI Holdings N.V.
Ostatní

31. 12. 2003
12,64 %
85,35 %
x
x
2,01 %

31. 12. 2004
x
97,70 %
x
x
2,30 %

11. 10. 2005 *)
x
100,00 %
x
x
x

31. 12. 2005
x
x
100,00 %
x
x

31. 12. 2006
x
x
x
100,00 %
x

*) Situace po realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů (akcií) České pojišťovny jejím hlavním akcionářem (popsáno v textu níže). V roce 2005 došlo v souvislosti se sloučením společností CESPO B.V.
(dosavadní 100% akcionář ČP) a PPF Group N.V. do nástupnické společnosti PPF Group N.V. ke změně jediného akcionáře ČP. Dnes je jediným akcionářem společnost CZI Holdings N.V. se sídlem
v Amsterodamu, Nizozemsko.

Dohoda PPF Group a Generali Group o vytvoření společného podniku
Finanční skupiny PPF Group a Generali Group podepsaly dne 26. dubna 2007 předběžnou dohodu o spojení jejich aktivit ve střední a východní Evropě
a o vytvoření společného podniku. 10. července 2007 pak byla podepsána konečná verze smlouvy.
Generali PPF Holding bude vlastněn z 51 % společností Generali Group a ze 49 % společností PPF Group. Nový společný podnik bude jednou
z nejvýznamnějších pojišťovacích skupin v regionu střední a východní Evropy s celkovými aktivy v hodnotě 5,1 mld. EUR a více než 9 miliony klientů
ve 12 zemích. Společné příjmy z předepsaného pojistného dosáhly v roce 2006 výše 2,6 mld. EUR.
Založení společného podniku je důležitým krokem ve strategické expanzi obou skupin v jednom z nejatraktivnějších regionů pro pojišťovací služby a vytvoří
silnou platformu pro možnosti dalšího růstu v okolních oblastech.
Aktivity společnosti Generali PPF Holding by měly být spuštěny ke konci roku 2007. Celá transakce podléhá schválení ze strany příslušných úřadů.

Cenné papíry vydané Českou pojišťovnou
Akcie
Společnost byla jednorázově založena jako akciová společnost Fondem národního majetku ČR, který byl jediným zakladatelem na základě rozhodnutí
Ministerstva financí ČR ze dne 13. dubna 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. V roce 1992 byla Česká pojišťovna privatizována kuponovou
metodou. Dne 15. prosince 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 ze dne 5. září 1996 došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 1 137 464 ks zaknihovaných akcií
na majitele na výši 3 412 391 tis. Kč. Emisní ážio při této emisi představovalo 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.
Akcie České pojišťovny byly uvedeny na Burzu cenných papírů Praha, a.s., a RM-SYSTÉM, a.s., od samého počátku obchodování v roce 1993 a byly tam
obchodovány až do 31. srpna 2005.
Dne 25. června 2004 nabylo účinnosti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zapsána do obchodního rejstříku nová výše základního kapitálu
společnosti Česká pojišťovna. Základní kapitál společnosti byl snížen z původní výše 3 412 391 tis. Kč o 431 428 tis. Kč na novou výši 2 980 963 tis. Kč.
Snížení základního kapitálu společnosti Česká pojišťovna bylo provedeno za použití 431 428 kusů vlastních akcií, které měla Česká pojišťovna ve svém
majetku. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti bylo plnění zákonné povinnosti spojené s držením vlastních akcií v majetku Společnosti.
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V roce 2005 hlavní akcionář České pojišťovny (tehdy CESPO B.V.) s využitím ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku realizoval právo výkupu 2,3 %
akcií České pojišťovny ve vlastnictví minoritních akcionářů. Záměr realizovat výkup akcií od minoritních akcionářů hlavním akcionářem CESPO B.V. schválila
25. července 2005 mimořádná valná hromada společnosti. Protiplnění za jednu akcii bylo stanoveno ve výši 21 288 Kč. Toto protiplnění bylo v souladu se
zákonem vyplaceno ve lhůtě 2 měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti.
Dne 30. června 2006 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu o 1 019 037 tis. Kč, a to z vlastních zdrojů,
z nerozdělených zisků minulých let. Zvýšení kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 15. srpna 2006.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady došlo 19. září 2006 ke změně nominální hodnoty akcií z 1 000 Kč na akcii na 100 000 Kč
na jednu akcii.
K 31. prosinci 2006 zahrnoval schválený základní kapitál 40 000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno v celkové výši 4 000 000 tis. Kč.
Emise (ISIN)
Druh cenného papíru
Forma
Podoba
Jmenovitá hodnota
Počet kusů cenných papírů
Celkový objem
Datum emise
Údaje o přijetí k obchodování na regulovaném (veřejném) trhu

CZ0009106043
kmenové
na jméno
zaknihované
100 000 Kč
40 000 ks
4 000 000 000 Kč
15. listopadu 2006
neregistrovaný CP (neobchodovaný na veřejném trhu)

Dluhopisy
Česká pojišťovna vydala 16. července 2001 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos 6M PRIBOR+0,40 % p.a. s pololetní výplatou kuponu vždy k 16. lednu
a k 16. červenci, splatnou zpětně. Emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě 4 000 000 tis. Kč maturovala 16. července 2006.
Emise (ISIN)
Druh cenného papíru
Forma
Podoba
Jmenovitá hodnota
Počet kusů cenných papírů
Celkový objem
Datum emise
Údaje o přijetí k obchodování

CZ0003700569
dluhopis
na doručitele
zaknihované
1 000 000 Kč
4 000
4 000 000 000 Kč
16. července 2001
jsou přijaty na regulovaném (veřejném) trhu

Vedoucím manažerem emise dluhopisů byla Česká spořitelna a.s.

Předmět podnikání dle platných stanov společnosti a druhy poskytovaných pojištění
Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou nabízející širokou paletu životních i neživotních pojištění.
Předmětem podnikání Společnosti je na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR jako orgánu státního dozoru v pojišťovnictví, č. j. 322/26694/2002
ze dne 11. dubna 2002, které nabylo právní moci dne 30. dubna 2002 a kterým se uděluje Společnosti povolení k provozování pojišťovací činnosti,
zajišťovací činnosti a činností souvisejících, a na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR jako orgánu státního dozoru v pojišťovnictví,
č. j. 32/133245/2004-322 ze dne 10. ledna 2005, které nabylo právní moci dne 14. ledna 2005 a kterým se uděluje Společnosti povolení k rozšíření činností
souvisejících s pojišťovací nebo zajišťovací činností:
■ pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů
– v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví,
– v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví,

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

■

zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví
– pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví,
– pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví,

■

činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví
– zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací a zajišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví,
– poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví,
– šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví,
– uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet České kanceláře pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění,
– zprostředkování finančních služeb uvedených pod čísly 1) až 10):
1. zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů od veřejnosti, a to i zprostředkování v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění,
2. zprostředkování půjček všech druhů včetně, mezi jiným, spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoringu a financování obchodních transakcí,
3. zprostředkování finančního leasingu,
4. zprostředkování všech plateb a peněžních převodů včetně kreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovních směnek,
5. zprostředkování záruk a závazků,
6. zprostředkování obchodování na vlastní účet zákazníků na burze nebo na trhu za hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy,
7. zprostředkování správy majetkových hodnot jako správy hotovosti nebo portfolia, všech forem správy kolektivních investic, správy penzijních fondů,
ukládání do úschovy a svěřenství,
8. zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajících se finančních aktiv včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných
obchodovatelných nástrojů,
9. poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby ke všem činnostem uvedeným v bodech 1) až 9) včetně referencí o úvěrech a jejich
rozboru, výzkumu a poradenské činnosti v oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblasti akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie,
10. zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací, zpracování finančních údajů, jakož i příslušného programového vybavení ze strany
poskytovatelů ostatních finančních služeb,
– vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.

Společnost dále vykonává veškeré činnosti spojené s jejími majetkovými účastmi v jiných právnických osobách.

Práva a povinnosti akcionářů
Držitelé kmenových akcií jsou oprávněni obdržet dividendy, které jsou schváleny v jednotlivých časových obdobích, a jsou oprávněni uplatnit jeden hlas na
každou akcii na valných hromadách Společnosti.
Práva a povinnosti akcionářů Společnosti jsou stanoveny zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 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;
– právo 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;
– právo 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.

Stanovy České pojišťovny
Platné Stanovy České pojišťovny byly schváleny představenstvem České pojišťovny dne 3. listopadu 2006 v návaznosti na změny, o kterých rozhodl jediný
akcionář Společnosti dne 25. října 2006 (snížení počtu členů dozorčí rady na 3).
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Nejvýznamnější události České pojišťovny
a získaná ocenění
2006
Leden
Novým náměstkem pro životní pojištění České pojišťovny se stal Tomáš Machanec
Novým náměstkem pro životní pojištění České pojišťovny se stal Tomáš Machanec, dosavadní vrchní ředitel úseku produktového managementu životního
pojištění. Ve funkci nahradil Ivo Foltýna, který bude ve finanční skupině PPF odpovídat za zahraniční aktivity a koncepční řízení skupiny v oblasti životního
pojištění a penzijních fondů.
Standard & Poor’s potvrdil rating České pojišťovny v investičním stupni
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila úvěrový rating a rating finanční síly České pojišťovny na úrovni známky BBB se stabilním
výhledem. Česká pojišťovna tak potvrdila svoji pozici v nejvyšším, tzv. investičním stupni ratingové škály. Plnohodnotný rating má mnohem vyšší prestiž
a vypovídací schopnost než tzv. public rating, který vychází pouze z veřejných zdrojů.

Únor
Klientské centrum České pojišťovny zaznamenalo rekord
Do Klientského centra České pojišťovny telefonovalo 21. února 17 697 klientů, což je od počátku jeho fungování v březnu roku 2003 rekordní počet
telefonních hovorů. Obvykle operátoři vyřídí kolem 10 tisíc telefonátů, v pondělí, po víkendu, to bývá zhruba o pětinu více.

Březen
Česká pojišťovna má nejlepší finanční reklamu roku 2005
Nejlepší finanční reklamou za rok 2005 se podle hlasování odborné poroty v soutěži odborného finančního serveru Měšec.cz stal TV spot České pojišťovny
nazvaný „Kdyby něco, jsem v pojišťovně“.
Moody’s zlepšila České pojišťovně ratingový výhled
Mezinárodní ratingová agentura Moody’s ve svém novém hodnocení finanční a úvěrové pozice změnila České pojišťovně výhled Baa3 ratingu finanční síly
ze stabilního na pozitivní.
Pozitivní výhled ratingového hodnocení České pojišťovny odráží podle Moody’s významný pokrok v řízení rizik, investic, v oblasti IT a likvidace pojistných
událostí. Současná známka je rovněž podložena silnou tržní pozicí České pojišťovny a zdravou ziskovostí navzdory zvyšující se konkurenci na českém trhu.
Důležitým faktorem působícím na výši ratingu je také pozitivní vliv probíhající restrukturalizace.
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Květen
V soutěži Zlatá koruna se nejoblíbenějším finančním produktem roku 2006 stal DYNAMIK
Titul Nejoblíbenější finanční produkt roku 2006 získalo životní pojištění České pojišťovny DYNAMIK, které bylo uvedeno na trh právě před třemi lety.
Vítězství je o to cennější, že o něm v soutěži rozhodlo internetové hlasování veřejnosti. Odborná porota složená z finančních expertů a publicistů pak ocenila
prvním místem v kategorii Podnikatelského pojištění další produkt České pojišťovny – pojištění přerušení provozu.
Tři „zlaté medaile“ přidala ke společnému úspěchu skupiny České pojišťovny také tehdejší dceřiná společnost eBanka, a to v kategoriích Univerzální
bankovní produkty za Osobní účet, Elektronické bankovnictví za Přímé bankovnictví a v kategorii Platebních karet za Zamykání platební karty. Penzijní fond
České pojišťovny, největší fond v České republice, v soutěži Zlatá koruna bodoval poprvé – získal 3. místo v kategorii penzijních fondů.

Červen
Povinné ručení České pojišťovny s živým internetovým průvodcem
Česká pojišťovna nabízí od 1. června sjednání povinného ručení přes internet. Doplnila tím nabídku standardního uzavření smlouvy na přepážce o nový,
pružnější a komfortnější způsob.
Česká pojišťovna zvítězila v anketě Pojišťovna roku
Česká pojišťovna obsadila první místo v hlavní kategorii ankety Pojišťovna roku 2005, kterou vyhlašuje Asociace českých pojišťovacích makléřů. Přední
pozice zaujala i ve všech produktových kategoriích soutěže. V šestém ročníku ankety bylo odborníky z řad předních makléřských firem hodnoceno
37 pojišťoven působících v České republice.

Červenec
Přepážky České pojišťovny prodávají podílové fondy ČP INVEST
Česká pojišťovna obdržela od České národní banky potřebný souhlas a od 20. července začala na svých vybraných přepážkách nabízet podílové fondy
dceřiné firmy ČP INVEST. Blíže ke klientům se tak dostala nabídka devíti podílových fondů této investiční společnosti.
Jednorázové kapitálové životní pojištění se vrátilo do nabídky České pojišťovny
Česká pojišťovna obnovila produkt, který úspěšně nabízela již před několika lety. Jednorázově placené kapitálové životní pojištění se vrátilo ve své
inovované verzi jako maximálně jednoduchý produkt, který klientovi nabízí zabezpečení blízkých v případě smrti pojištěného a zároveň poskytuje zajímavé
zhodnocení vložených prostředků.

Srpen
Vedení České pojišťovny posílil nový náměstek
Vedení České pojišťovny posílil nový náměstek pro marketing a klientskou segmentaci. Rozhodlo o tom představenstvo největší tuzemské pojišťovny.
Novým náměstkem se od 11. září 2006 na základě jmenování představenstva stal Pavel Řehák.
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Září
Povinné ručení České pojišťovny lze sjednat i na poště
Od 1. září mohou motoristé na všech 3400 přepážkách České pošty uzavřít povinné ručení České pojišťovny. Právě před rokem obě společnosti podepsaly
dohodu o obchodním zastoupení na dobu dvanácti let. Na jejím základě se už na poště prodávají produkty České pojišťovny z oblasti životního i neživotního
pojištění. Do budoucna Česká pošta k této nabídce přidá ještě cestovní pojištění a samostatné pojištění úrazu a odpovědnosti.
Česká pojišťovna prodala podíl v Modré pyramidě
Česká pojišťovna uzavřela s Komerční bankou smlouvu o prodeji 10% vlastnického podílu, který drží ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Kupní cena činí 24 mil. EUR, což je přibližně 677 mil. Kč.

Říjen
Ladislav Bartoníček řídí zahraniční expanzi pojišťovací větve PPF
Od 1. října 2006 došlo ke změně v řízení pojišťovacích aktivit v rámci skupiny PPF. Ladislav Bartoníček se vedle úkolů vyplývajících z pozice předsedy
představenstva České pojišťovny bude věnovat strategickému rozvoji nově vytvářeného mezinárodního pojišťovacího holdingu zastřešujícího aktivity PPF
v oblasti pojišťovnictví, penzijního připojištění, správy aktiv a kolektivního investování.
Lard Friese se stal novým generálním ředitelem
Po deseti letech došlo v říjnu 2006 k významné změně ve vedení České pojišťovny. Do funkce generálního ředitele byl angažován Lard Friese, mezinárodně
uznávaný manažer, který 15 let působil v mezinárodních pojišťovacích skupinách NOG a AEGON. Jeho hlavním cílem je realizovat novou strategii rozvoje
České pojišťovny.
Česká pojišťovna prodala podíl v Modré pyramidě
Česká pojišťovna prodala svůj 10% podíl ve stavební spořitelně Modrá pyramida. Stalo se tak po schválení transakce Českou národní bankou a Úřadem na
ochranu hospodářské soutěže.
Česká pojišťovna prodala eBanku
Česká pojišťovna převedla akcie eBanky na společnost Raiffeisen International Bank-Holding AG. Došlo tak k realizaci smlouvy, kterou už koncem července
podepsala s novým rakouským akcionářem své bývalé dceřiné společnosti. Cena, za kterou Česká pojišťovna eBanku prodala, činí 130 mil. EUR, tedy
zhruba 3,7 mld. Kč.
Pojišťovnou roku se již potřetí stala Česká pojišťovna
Česká pojišťovna už potřetí za sebou vyhrála v kategorii Pojišťovna roku v soutěži MasterCard Banka roku 2006. V konkurenci dalších 19 pojišťoven
zabodovala i se svým produktem DYNAMIK Plus, který obsadil v kategorii Životního pojištění druhou pozici. Úspěšný byl také Penzijní fond ČP, který vyhrál
kategorii Penzijní fond roku.

Listopad
Česká pojišťovna se stala členem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu
Česká pojišťovna se v Bruselu připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Stala se tak jedinou českou finanční institucí, která podporuje tuto
iniciativu Evropské komise. Jejím cílem je snížit do roku 2010 počet obětí dopravních nehod na polovinu. V České republice přišlo během loňského roku
o život 1127 lidí, v zemích Evropské unie ročně evidují zhruba 40 tisíc obětí silničních havárií.
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Prosinec
Česká pojišťovna získala Zlatý Měšec za nejoblíbenější pojišťovnu
V soutěži Zlatý Měšec 2006 obdržela Česká pojišťovna, stejně jako v minulém roce, nejvyšší počet hlasů čtenářů serveru Měšec.cz v kategorii Pojišťovna.
Úspěšné byly také její dceřiné společnosti. Penzijní fond ČP získal v anketě první místo a ČP INVEST byl druhý.
V soutěži Internet Effectiveness Awards 2006 Česká pojišťovna uspěla hned dvakrát
Pojištění on-line České pojišťovny s videoprůvodcem zvítězilo v kategorii on-line bankovnictví a finance. Zároveň byla České pojišťovně udělena cena za
inovaci. Stala se tak jediným účastníkem soutěže, který zvítězil ve své kategorii a současně získal ocenění za inovaci.

2007
Únor
Měsíc po orkánu Česká pojišťovna eviduje téměř 38 tisíc nahlášených škod za 720 mil. Kč, stovky milionů už klientům vyplatila
Měsíc po orkánu Kyrril Česká pojišťovna eviduje 37 712 pojistných událostí za 720 mil. Kč. Více než polovinu jich už zcela vyřídila, ale každým dnem se
objevují nové případy. Jedná se především o rekreační objekty, které jejich majitelé přijeli zkontrolovat až nyní. Česká pojišťovna po orkánu vyplatila stovky
milionů korun a odhaduje, že jí klienti celkově ohlásí 40 tisíc pojistných událostí za 800 mil. Kč. K datu zpracování výroční zprávy (30. března 2007) bylo
nahlášeno 42 tisíc pojistných událostí s výší plnění 819 mil. Kč, z čehož na zajistitele připadá 464 mil. Kč.
Česká pojišťovna zvítězila v soutěži Rhodos – Cena za image
Česká pojišťovna obsadila 1. místo v kategorii pojišťoven v rámci jubilejního desátého ročníku národní soutěže Rhodos – Cena za image. Ocenění za
nejpůsobivější image jí bylo uděleno na základě výsledků průzkumu prováděného mezi manažery z celé republiky.

Březen
Prodej pojištění České pojišťovny přes internet vzrostl meziročně o 130 %
Internetový trh vzrostl v České republice o 40 % a letos by podle nezávislých odhadů měl počet zákazníků, kteří jej využijí k nákupům, překročit dva miliony.
Také Česká pojišťovna má své stálé i nové klienty, kteří chtějí prostřednictvím internetu nakupovat nejen obvyklé zboží, jako je elektronika či knihy, ale chtějí
využít i alternativních způsobů nákupu pojištění, o čemž svědčí čísla dokládající nárůst pojištění on-line.
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Ocenění
Titul Nejoblíbenější finanční produkt roku 2006 získalo životní pojištění České pojišťovny DYNAMIK, o jehož vítězství rozhodlo internetové hlasování
veřejnosti. Odborná porota složená z finančních expertů a publicistů pak prvním místem v kategorii Podnikatelské pojištění ocenila další produkt České
pojišťovny – pojištění přerušení provozu.
Česká pojišťovna již potřetí za sebou vyhrála v kategorii Pojišťovna roku v soutěži MasterCard Banka roku 2006. V konkurenci dalších 19 pojišťoven bodovala
i se svým produktem DYNAMIK Plus, který získal druhou pozici v kategorii Životní pojištění.
V soutěži Zlatý Měšec 2006 obdržela Česká pojišťovna, stejně jako v minulém roce, v kategorii Pojišťovna nejvyšší počet hlasů čtenářů serveru Měšec.cz.
Česká pojišťovna se umístila na 1. místě v kategorii pojišťoven v rámci jubilejního desátého ročníku národní soutěže Rhodos – Cena za image. Ocenění
za nejpůsobivější image jí bylo uděleno na základě výsledků průzkumu prováděného mezi manažery z celé republiky.

Značka Česká pojišťovna
Pravidelný každoroční výzkum nezávislé marketingové agentury Millward Brown ukázal, že stanovené cíle v oblasti budování značky byly splněny.
České pojišťovně se podařilo zvýšit svoji atraktivitu jak pro mladší klienty, tak pro vyšší příjmové skupiny za současného udržení své pozice u ostatních
sledovaných sociodemografických skupin. Z pohledu atraktivity si ve vnímání české populace Česká pojišťovna udržuje první místo, což také potvrzuje
dlouhodobě nejvyšší ukazatel obchodního potenciálu značky.

Aktuální rating České pojišťovny
Agentura
Standard & Poor’s
Moody’s

Rating
Financial Strength Rating BBB/Stable/ – (od 2. dubna 2007)
Baa3, outlook positive (od 10. března 2006; Baa3, outlook stable od 30. června 2003)

ŽIJEME V DYNAMICKÉ DOBĚ, JSME SVĚDKY MNOHA
PŘEVRATNÝCH OBJEVŮ A UDÁLOSTÍ. ŽIJEME RYCHLEJI
A NAPLNO. NÁŠ ČAS TAK MÁ STÁLE VĚTŠÍ CENU.
Česká pojišťovna disponuje jednoznačně nejširší interní prodejní sítí v ČR a v současné době spravuje více než 10 milionů
pojistných smluv. Zároveň Česká pojišťovna nabízí na českém trhu nejširší nabídku pojištění po telefonu a internetu.
Sjednávání pojištění on-line využívají nejčastěji klienti ve věku 30 až 39 let. Klientské centrum České pojišťovny
vyřídí denně okolo 10 tisíc telefonátů klientů.
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Vývoj základních ukazatelů
Základní charakteristiky
Základní údaje z finančních výkazů
Jednotky
Celková aktiva
mil. Kč
Základní kapitál
mil. Kč
Vlastní kapitál
mil. Kč
Finanční umístění (investice)
mil. Kč
Výše dividendy 5)
Kč
Nerozdělený zisk
mil. Kč
Čistý zisk
mil. Kč
Výkonové ukazatele
Celkový objem předepsaného hrubého pojistného 3) mil. Kč
– neživotní pojištění
mil. Kč
– životní pojištění
mil. Kč
Objem vyplacených plnění v hrubé výši
mil. Kč
– neživotní pojištění
mil. Kč
– životní pojištění
mil. Kč
Technické rezervy celkem
mil. Kč
– rezerva pojistného životních pojištění
mil. Kč
– ostatní technické rezervy
mil. Kč
Počet vyřízených pojistných událostí
tis. ks
Počet uzavřených smluv 1)
tis. ks
Ostatní údaje
Podíl na pojistném trhu v předepsaném pojistném
%
– neživotní pojištění
%
– životní pojištění
%
Počet zaměstnanců
počet
Počet agentur
počet
Počet regionů
počet
Poměrové ukazatele
ROA
%
ROE
%
Vlastní kapitál na akcii
Kč
Zisk na akcii 4)
Kč
Předepsané pojistné/počet zaměstnanců
mil. Kč
1)

2006 3)
121 285
4 000
17 077
104 381
2 684
9 202
8 293

2005 3)
131 558
2 981
20 863
113 883
0
9 147
4 641

2004 3)
122 081
2 981
15 965
106 091
670
6 947
1 864

2003
120 655
3 412
15 455
106 344
1 178
4 669
3 138

2002
115 560
3 412
15 684
102 480
340
4 227
4 047

2001
108 626
3 412
11 108
93 027
1 140
1 269
4 180

37 836
24 635
13 201
23 158
13 628
9 530
88 369
66 499
21 870
1 131
10 345

39 968
24 966
15 002
22 310
9 487
12 823
87 652
65 865
21 787
1 275
12 994

39 644
23 804
15 840
22 586
8 830
13 756
83 610
64 002
19 608
1 481
13 315

37 875
23 581
14 294
25 628
15 928
9 700
89 532
62 187
27 345
1 261
13 897

33 280
20 909
12 371
22 896
14 822
8 074
87 854
62 276
25 578
1 286
14 282

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

33,1
36,4
28,1
5 251
70
7

35,9
37,4
33,4
5 562
71
7

36,7
37,2
36,0
6 224
80
8

36,2
37,1
34,8
6 585
74
8

37,2
37,8
36,2
6 425
74
8

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

6,8
48,6
4 269
20 733
7,2

3,5
22,2
6 999
1 557
7,1

1,5
11,7
5 356
625
6,4

2,6
20,3
4 530
920
5,8

3,5
25,8
4 597
1 186
5,2

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

V roce 2002 došlo ke změně metodiky vykazování počtu smluv a jsou uvedeny počty tzv. hlavních rizik.
Rok 2005 a 2006 podle IFRS a rok 2004 přepočten na srovnatelnou základnu dle IFRS, ostatní léta podle CAS.
3) Rok 2004 až 2006 hrubé zasloužené pojistné dle IFRS.
4) Změna nominální hodnoty akcie z 1 000 na 100 000 Kč.
5) Na valné hromadě 30. 6. 2006 rozhodnuto o výplatě dividendy ve výši 2 684 Kč/akcii a dne 11. 12. 2006 rozhodl jediný akcionář o výplatě dividendy ve výši 87 500 Kč/akcii
(po zvýšení nominální hodnoty akcie z 1 000 na 100 000 Kč/akcii).
2)
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Vývoj hrubého předepsaného pojistného
v životním pojištění (v mld. Kč) *)

Vývoj rezervy pojistného životních pojištění (v mld. Kč) *)
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Vývoj hrubého předepsaného pojistného
v neživotním pojištění (v mld. Kč) *)
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Popis struktury koncernu, postavení
společnosti Česká pojišťovna
a vybrané společnosti koncernu
Dle údajů Společnosti známých je společnost Česká pojišťovna součástí koncernu, v němž je hlavní holdingovou společností zastřešující celou strukturu
příslušného koncernu společnost PPF Group N. V. Její identifikační údaje jsou uvedeny níže.
Osobou ovládající Společnost je pak Ing. Petr Kellner, který disponuje 95% podílem na hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti PPF Group N.V.
(Zbývajícím 5% podílem disponuje Mgr. Jiří Šmejc.)
Společnost PPF Group N.V. je jediným společníkem společnosti CZI Holdings N.V.
Společnost CZI Holdings N.V. je právnickou osobou, která byla k 31. prosinci 2006 jediným akcionářem České pojišťovny a je jím i ke dni zpracování této zprávy.

PPF Group N. V.
Datum vzniku:
Sídlo:

Číslo spisu u rejstříku obchodní
a průmyslové komory pro Amsterdam:
Základní kapitál:
Popis činnosti:

29. prosince 1994
Herengracht 450 – 454, 1017 CA Amsterdam, Nizozemsko
Nizozemsko, World Trade Center, Tower B, Level 9, Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam
(změna sídla od 1. dubna 2007)
33264887
667 380 EUR
holdingové aktivity a jejich financování

CZI Holdings N.V.
Datum vzniku:
Sídlo:

Číslo spisu u rejstříku obchodní
a průmyslové komory pro Amsterdam:
Základní kapitál:
Popis činnosti:

6. dubna 2006
Herengracht 516, 1017 CC Amsterdam, Nizozemsko
Nizozemsko, World Trade Center, Tower B, Level 9, Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam
(změna sídla od 1. dubna 2007)
34245976
100 000 000 EUR
holdingové aktivity a jejich financování
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Česká pojišťovna se v Bruselu připojila k Evropské
chartě bezpečnosti silničního provozu, a stala se tak
první českou finanční institucí, která podporuje tuto
iniciativu Evropské komise. Jejím cílem je snížit do
roku 2010 počet obětí dopravních nehod na polovinu.
Od srpna 2006 poskytuje Česká pojišťovna novou
službu – asistenční služby pro všechny účastníky
dopravní nehody. Nabízí komplexní likvidační servis
pro poškozené, jimž klienti ČP při dopravní nehodě
způsobí škodu.
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Charakteristiky vybraných společností skupiny České pojišťovny
Níže jsou uvedeny údaje o společnostech, které jsou součástí konsolidačního celku České pojišťovny a které mají zásadní význam ať již z hlediska podnikání
Společnosti či z hlediska její kapitálové angažovanosti. Údaje o některých dalších společnostech náležejících do shodného koncernu jako Česká pojišťovna
lze nalézt též v příloze její účetní závěrky k 31. prosinci 2006, v části popisující společnosti s majetkovou účastí České pojišťovny s rozhodujícím nebo
podstatným vlivem.

AB – CREDIT a.s.
Společnost přestala být součástí koncernu 13. června 2006 v důsledku převodu akcií mimo skupinu.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

správa a vymáhání nebonitních pohledávek, správa a řízení majetkových účastí
2. září 1991 (založena jako AB – REAL, akciová společnost)
2 800 mil. Kč
nepřímý podíl prostřednictvím FOX Credit Services Ltd. se sídlem Florinis, 11, kancelář č. 504, Nikósie,
Kyperská republika, jediného akcionáře AB – CREDIT a.s. do 12. června 2006

V prosinci 2003 rozhodl jediný akcionář společnosti AB – CREDIT a.s. (dále též „AB – CREDIT“), kterým tehdy byla Česká pojišťovna, o záměru realizovat
přeměnu společnosti fúzí formou sloučení se společností ČP finanční služby a.s. ve smyslu § 69 obchodního zákoníku. Nástupnickou společností byl
AB – CREDIT, společnost ČP finanční služby a.s. byla společností zanikající. Fúze byla do obchodního rejstříku zapsána s účinností k 8. lednu 2005. V rámci
fúze došlo ke zvýšení základního kapitálu AB – CREDIT na 2 081 300 tis. Kč.
Rozhodnutím jediného akcionáře FOX Credit Services Ltd. ze dne 15. května 2006 byl navýšen základní kapitál AB – CREDIT a.s. na 2 800 000 tis. Kč
vydáním jednoho kusu kmenové akcie znějící na jméno, s jmenovitou hodnotou 718 700 000 Kč, v listinné podobě.
AB – CREDIT zajišťuje správu rozsáhlých portfolií pohledávek, které získává převážně úspěšnou účastí ve veřejných soutěžích. Trh s pohledávkami
představuje pro AB – CREDIT hlavní oblast při uplatnění investičních záměrů. V uplynulých letech, kdy došlo k největšímu rozšíření portfolia pohledávek,
které počátkem roku 2006 přesáhlo v nominální výši 82 mld. Kč, se stal AB – CREDIT největším soukromým investorem a správcem na domácím trhu
v této oblasti.
Společnost AB – CREDIT, disponující kvalitním odborným potenciálem a finančním zázemím, navázala i v roce 2006 na úspěchy minulých let rozšiřováním
spravovaného portfolia a inkasem pohledávek. Ke konci sledovaného období převyšuje dosažené inkaso téměř o čtvrtinu vloženou investici a do budoucna
lze reálně předpokládat zhodnocení investice na dvojnásobek.

CP Reinsurance company Ltd.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál
Podíl České pojišťovny:

zajišťovací služby
21. května 2004
24 mil. CYP
100 %

Společnost CP Reinsurance company Ltd. (dále též „CP Re“) se sídlem v Nikósii v Kyperské republice je 100% dceřinou společností České pojišťovny. Byla
založena v roce 2004 a svou činnost vyvíjí od poloviny roku 2004. Cílovým obchodním záměrem založení této společnosti je postupně sjednotit zajistné krytí
pojišťovacích společností ve skupině České pojišťovny pod jednu správu a poskytovat zajistné krytí také obchodním společnostem mimo skupinu. CP Re byla
zřízena podle práva Kyperské republiky a byla jí udělena licence k poskytování zajišťovacích služeb od místního dozorového orgánu.
V průběhu roku 2006 CP Re zaměřovala svoje aktivity na subjekty ve skupině České pojišťovny a do budoucna se předpokládá rozšíření jejích obchodních
aktivit. CP Re se zatím zaměřuje na zajištění hlavně neživotních majetkových pojištění.
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CP Strategic Investments B.V.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

správa majetkových účastí v dceřiných společnostech
6. prosince 1999
25 mil. EUR
100 %

V roce 2006 společnost CP Strategic Investments B.V. prodala ze svého portfolia majetkovou účast ve společnosti První Callin agentura a.s., která podniká
v oblasti zprostředkování pojištění, ve prospěch společnosti Česká pojišťovna a.s. Od společnosti PPF Group N.V. nabyla přímou majetkovou účast ve
společnosti Česká pojišťovna Ukrajina – životní pojišťovna (Закрите акцiонерне товариство „Чеська страхова компанiя Україна – Страхування життя“).
Kromě toho vlastní 100% majetkovou účast ve společnosti Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, a nepřímou účast ve společnosti
ČP Services, s.r.o., která je 100% dceřinou společností Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť.

Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

pojišťovací služby, zajišťovací činnost
12. července 1993
550 mil. Sk
nepřímý podíl prostřednictvím společnosti CP Strategic Investments B.V.

Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť (dále též „ČPS“), je univerzálním pojišťovacím ústavem nabízejícím na slovenském pojistném trhu
komplexní služby spojené s životním a neživotním pojištěním.
Rok 2006 byl pro společnost úspěšný. V předepsaném pojistném životního pojištění byla překročena hranice 1 mld. Sk. Čistý hospodářský výsledek vzrostl
na 85,9 mil. Sk. Odhadovaný podíl na trhu podle předepsaného pojistného se k 31. prosinci 2006 zvýšil na 6,72 % a v obchodní produkci na 8,98 %.
V životním pojištění zaznamenal největší rozvoj produkt DYNAMIK, který ve srovnání s minulým rokem vzrostl více než 2,5násobně. Předepsané pojistné
dosáhlo výše 1,3 mld. Sk. Ve struktuře životního kmene pokračuje nárůst kapitálového životního pojištění (zejména produkt DYNAMIK).
Z hlediska struktury životního pojištění lze očekávat v následujících letech pokračující nárůst podílu na celkovém předpisu zejména v investičním životním
pojištění a důchodovém pojištění.
V segmentu neživotního pojištění bude přetrvávat rozhodující vliv pojištění motorových vozidel na celkové předepsané pojistné. Vyšší podporu bude mít
i prodej povinně smluvního pojištění přes elektronické distribuční kanály (telefon, internet), které nabízí ČPS jako jediná na slovenském trhu. Nabídka
pojistných produktů prodávaných přes alternativní distribuční kanály se bude postupně rozšiřovat.
Realizace zamýšlených změn by měla přispět k rozšíření portfolia nabízených produktů a ke zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých druhů pojištění.
V oblasti prodeje bude ČPS usilovat o udržení spolupráce se stávajícími partnery a navázání kontaktů s partnery novými za účelem rozšiřování obchodní sítě.
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Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

komerční soukromé zdravotní pojištění
17. června 1993
100 mil. Kč
100 %

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále též „ČP ZDRAVÍ“) byla založena Českou pojišťovnou a.s. a druhou největší soukromou zdravotní pojišťovnou SRN,
společností Vereinte Krankenversicherung AG, Berlin und München.
ČP ZDRAVÍ se stala první pojišťovnou, která začala poskytovat v té době na českém trhu neexistující produkty soukromého zdravotního pojištění. Společnost
úzce spolupracuje s dalšími subjekty finanční skupiny a nabízí soukromé zdravotní pojištění společně s dalšími produkty finanční skupiny České pojišťovny.
Hrubé předepsané pojistné ČP ZDRAVÍ v roce 2006 činilo 190,1 mil. Kč a čistý zisk za účetní období 2006 dosáhl výše 47,9 mil. Kč. Na vytvoření zisku se
významnou měrou podílel pokles nákladů na pojistná plnění a pokles ostatních technických rezerv.
ČP ZDRAVÍ si jako strategické cíle pro příští období stanovila udržet si pozici na trhu soukromého zdravotního pojištění, zajistit růst objemu pojistného
kmene a udržet úroveň rentability společnosti.

Češskaja strachovaja kompanija o.o.o.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

pojišťovací činnost
18. ledna 2002
86,7 mil. RUB
100 %

Češskaja strachovaja kompanija o.o.o. (dále též „ČP Rusko“) získala v červenci 2002 licenci k pojišťovací činnosti a od září 2002 začala prodávat první
produkt – smíšené životní pojištění. V souladu s novou ruskou legislativou získala v lednu 2006 společnost novou licenci jako životní pojišťovna se širokou
škálou produktů životního pojištění. Zabývá se i prodejem úrazového pojištění ke spotřebitelským úvěrům Home Credit & Finance Bank o.o.o. Při rozvoji
distribuční sítě klade důraz na budování vlastní sítě. Má 409 agentů, ale současně spolupracuje i s 87 brokerskými společnostmi. Na území Ruské federace
má 12 regionálních zastoupení. Ke stávajícím agenturám v Moskvě a moskevské oblasti a zastoupením ve 12 regionech Ruské federace (dále též „RF“) je
v roce 2007 plánováno otevření 10 regionálních poboček.
Trh životního pojištění v Rusku se rozvíjí postupně a zájem o pojištění roste. Mezi pojišťovnami se na trzích životního pojištění začíná projevovat konkurenční
boj. Vážnými konkurenty ruských společností se v tomto segmentu trhu stávají společnosti s různou úrovní podílu zahraniční účasti. Podle údajů Federální
služby kontroly nad pojišťovací činností v RF za rok 2006 figuruje ČP Rusko na 16. místě v žebříčku TOP 20 ŽIVOTNÍCH POJIŠTOVEN. Tímto výsledkem se
zařadila na pozici čtvrté nejúspěšnější společnosti s účastí zahraničního kapitálu, které se na trhu v RF zabývají životním pojištěním.
V roce 2006 se dále rozvíjela vzájemná spolupráce se společností Home Credit & Finance Bank o.o.o. v oblasti poskytování pojištění zájemcům
o spotřebitelské úvěry a také v dalších směrech společného obchodu. Na počátku roku 2007 bylo poskytování těchto služeb zavedeno na 11,5 tisících
prodejních místech banky – jejích partnerů.
V roce 2006 byla také zahájena prodejní spolupráce se státním podnikem Ruská pošta. Do konce 1. čtvrtletí 2007 je plánováno sjednávání pojištění na více
než 460 místech v 52 regionech Ruska.
V rámci plánu strategického rozvoje společnosti byla v roce 2006 rovněž zahájena příprava rozvoje dalších alternativních prodejních kanálů, s jejichž
otevřením se počítá v průběhu roku 2007.
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ČP DIRECT, a.s.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

činnost pojišťovacího agenta, poradenská činnost
1. ledna 1998
80 mil. Kč
100 %

Společnost je na základě podané žádosti ode dne 25. února 2005 registrována pod číslem 000561PA v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném
Českou národní bankou jako pojišťovací agent ve smyslu § 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. Společnost je smluvně oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro Českou pojišťovnu a.s.
ČP DIRECT, a.s., se při zprostředkovatelské činnosti zaměřuje především na oblast neživotního pojištění – havarijního pojištění automobilů a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel. Pro výkon této činnosti vybudovala společnost prodejní síť svých spolupracovníků,
podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, a to převážně z řad prodejců motorových vozidel. Společnost dále rozvíjí distribuci dalších pojistných produktů,
zejména pojištění majetku a odpovědnosti, prostřednictvím subjektů zabývajících se realitní činností.

ČP finanční holding a.s.
Společnost přestala být součástí koncernu 21. prosince 2006 v důsledku převodu akcií mimo skupinu.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

správa dceřiných společností v oblasti kolektivního investování
1. října 1999
180 mil. Kč
100 %

Hlavní činností společnosti ČP finanční holding a.s. byla v roce 2005 i 2006 správa dceřiné společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., působící
v oblasti kolektivního investování.

ČP finanční servis a.s. (v likvidaci)
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

zpracování projektů ve finanční oblasti
1. října 1999
75 mil. Kč
100 %

S účinností k 1. srpnu 2006 rozhodl jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora.
Dne 11. prosince 2006 koupila společnost od dceřiné společnosti ČP finanční servis a.s. v likvidaci 100% obchodní podíl ve společnosti Finansovyj servis o.o.o.
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ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

kolektivní investování, správa podílových fondů
19. listopadu 1991
91 mil. Kč
100 %

Jediným akcionářem společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. (dále též „ČP INVEST“), je společnost Česká pojišťovna a.s. ČP INVEST patří mezi
nejvýznamnější investiční společnosti na tuzemském trhu s čistým obchodním jměním ve správě 4,7 mld. Kč.
Čisté prodeje podílových fondů v roce 2006 činily 1 007 mil. Kč. Hospodářský výsledek k 31. prosinci 2006 činil 5,879 mil. Kč.
V roce 2006 ČP INVEST otevřel 3 nové podílové fondy, sloučil 2 dluhopisové fondy, rozšířil nabídku produktů např. o Program pravidelného investování,
Akciový investiční program a získal další distribuční kanály pro prodej svých produktů.
ČP INVEST získal v anketě Zlatý Měšec 2006 druhé místo v kategorii „Nejoblíbenější investiční společnost“.

eBanka, a.s.
Společnost přestala být součástí skupiny 24. října 2006 v důsledku převodu akcií mimo skupinu.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

bankovní služby
29. prosince 1990 (založena jako Agrobanka Olomouc, akciová společnost)
1 184,5 mil. Kč
100 %

eBanka je univerzální banka pro movité fyzické osoby a malé a střední firmy. Svým klientům nabízí ucelené portfolio finančních produktů a služeb s důrazem
na využívání přímého bankovnictví. Za vysokou kvalitu a technologickou úroveň svých produktů a služeb získává eBanka každoročně řadu prestižních
ocenění a titulů v nejrůznějších soutěžích jak v České republice, tak v zahraničí.
V říjnu 1997 vznikla eBanka jako Expandia Banka, která jako první uvedla na český bankovní trh komplexní služby přímého bankovnictví. V roce 2000
vstoupila do Expandia Banky Česká pojišťovna. To byl počátek nové expanzivní strategie banky. S novou strategií změnila banka svůj název a od roku 2001
působí pod názvem eBanka. Díky nové obchodní a marketingové strategii začala eBanka vykazovat dynamický růst v klíčových finančních ukazatelích
i v počtu klientů. V letech 2003 až 2005 prošla eBanka hlubokou transformací, která znamenala definitivní přechod z původní čistě internetové banky na
univerzální banku s plnohodnotným portfoliem služeb a produktů a s vlastní obchodní sítí pro obsluhu dvou klíčových segmentů, PI a SME.
V říjnu 2006 se eBanka stala součástí finanční skupiny Raiffeisen International. V současnosti probíhá integrace s Raiffeisenbank, která má být dokončena
fúzí v roce 2008.
Ke dni 31. října 2006 obsluhovala eBanka téměř 117 tisíc klientů, majitelů Osobních nebo Firemních účtů. eBanka disponuje 42 pobočkami pro segment PI
a 10 Obchodními centry pro segment SME. Ve všech klíčových finančních ukazatelích vykazovala eBanka v roce 2006 růst. Bilanční suma dosáhla
k 31. říjnu 2006 objemu 19,4 mld. Kč., objem klientských depozit 16,1 mld. Kč a objem klientských úvěrů (brutto) 10,6 mld. Kč. eBanka ke dni 31. října 2006
vytvořila zisk před zdaněním ve výši 8,2 mil. Kč. Základní kapitál byl 1,184 mld. Kč, kapitálová přiměřenost 9,83 %.
Kvalitní produkty a služby přinesly eBance i v roce 2006 řadu uznávaných ocenění. The Bank of New York udělila eBance titul Excellence in Straight Through
Processing Award 2005 za výjimečnou kvalitu zpracování zahraničních plateb v USD a Deutsche Bank AG jí udělila stejné ocenění za výjimečnou kvalitu
zpracování zahraničních plateb v měně EUR. V soutěži Zlatá koruna 2006 o nejlepší bankovní produkty na trhu získala eBanka hned tři první místa, a to za
Přímé bankovnictví, Osobní účet a Zamykání platební karty. V soutěži Nejlepší banka 2006 odborného časopisu Osobní finance obsadila eBanka 1. místo
v kategorii Internetové bankovnictví a 2. místo v kategorii Banky. V prestižní soutěži MasterCard Banka roku 2006 získala eBanka titul Účet roku 2006
a v hlasování veřejnosti získala 2. místo v kategorii Nejdůvěryhodnější banka roku 2006. V obdobném hlasování veřejnosti o nejoblíbenější banku na českém
trhu Zlatý Měšec 2006 se eBanka umístila na bronzové příčce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Home Credit B.V.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.

HC Holding a.s.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.

Home Credit a.s.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.

Home Credit International a.s.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.

Home Credit Slovakia, a.s.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.

Home Credit & Finance Bank o.o.o.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.
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Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

penzijní připojištění
19. září 1994
214 mil. Kč
100 %

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále též „PF ČP“), působí na trhu penzijního připojištění již od roku 1994 a do druhého desetiletí své existence vstoupil
jako bezkonkurenčně nejsilnější fond v České republice.
Společnost v loňském roce zrychlila svůj dynamický růst. Vysoké výnosy portfolia v kombinaci se snížením nákladové marže umožnily společnosti
dosáhnout za rok 2006 rekordního zisku ve výši přesahující 1 mld. Kč. Výrazně rostl i objem klientských úspor, které v prosinci dosáhly 30,2 mld. Kč.
Trvale také roste počet klientů, který se za minulý rok zvýšil o 12 % a na konci minulého roku činil 974 tisíc osob.
Prodej spoření PF ČP realizuje síť České pojišťovny společně s nezávislými distribučními společnostmi. Výsledkem multikanálové distribuční strategie
a orientace na největší zaměstnavatele bylo v minulém roce 182 tisíc nově uzavřených smluv, tj. o 12 tisíc smluv více než v roce 2005. Rostoucí zájem
o soukromé penzijní pojištění je způsoben především vysokou výnosností spoření, stále vzrůstající mírou zapojení zaměstnavatelů a také pokračující
osvětou veřejnosti v důsledku neřešené důchodové reformy. Výrazným způsobem se na obchodních výsledcích podílel i segment firemní klientely, kde je
náš penzijní fond rovněž lídrem trhu. Počet klientů, kterým na penzijní pojištění přispívá zaměstnavatel, dosáhl v minulém roce 218 tisíc.
Celkově velmi dobré loňské výsledky podtrhují i získaná ocenění. Na jaře společnost zvítězila v kategorii penzijních fondů v rámci prestižního žebříčku
nejvýznamnějších firem CZECH TOP 100. V říjnu 2006 PF ČP obhájil titul Penzijní fond roku, když znovu zvítězil ve své kategorii v rámci soutěže MasterCard
Banka roku 2006. V prosinci pak fond potřetí za sebou získal 1. místo v kategorii penzijních fondů ankety Zlatý Měšec 2006 o nejoblíbenější finanční
instituce, pořádané finančním serverem Měšec.cz.

PPF banka a.s.
Společnost není od 20. prosince 2006 součástí skupiny ČP v důsledku převodu akcií ze společnosti Česká pojišťovna a.s. ve prospěch společnosti
PPF Group N.V.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

bankovní služby
31. prosince 1992
769 mil. Kč
92,76 %

PPF banka a.s. (dále též „PPF banka") byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3. prosince 1992 bez upisování akcií pod obchodním jménem
ROYAL BANKA CS, a.s. Valná hromada ze dne 14. prosince 1994 rozhodla o změně obchodního jména na První městská banka, a.s., a valná hromada ze
dne 23. června 2004 pak rozhodla s účinností od 1. září 2004 o změně obchodního jména na PPF banka a.s.
PPF banka se orientuje především na financování velkých a středních společností, měst a obcí, na poradenské a investiční služby, převážně pak na
obchodování s cennými papíry. I nadále poskytuje kvalitní servis v plném rozsahu nabízených služeb.
PPF banka vykázala v roce 2006 podle auditovaných výsledků čistý zisk ve výši 281,1 mil. Kč, bilanční suma překročila 24 mld. Kč a rentabilita vlastního
kapitálu (ROE) dosáhla 20,59 %.
Kromě aktivit na domácím trhu se státními dluhopisy a na pražské Burze cenných papírů realizovala PPF banka obchody na mnoha mezinárodních globálních
a lokálních dluhových a kapitálových trzích.
Úspěšně probíhalo poskytování úvěrů korporátním klientům. Banka se zaměřovala především na střední a velké firmy s českým kapitálem.
Dne 20. prosince 2006 Česká pojišťovna a.s. převedla na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 19. prosince 2006 ve prospěch
společnosti PPF Group N.V. se sídlem Herengracht 450 – 454, 1017 CA Amsterdam, Nizozemsko, reg. číslo: 33264887, veškeré akcie emitované
společností PPF banka a.s., které společnost Česká pojišťovna a.s. vlastnila, tj. 92,76 % akcií.
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PPF Asset Management a.s.
Společnost není od 27. září 2006 součástí skupiny ČP v důsledku převodu akcií ze společnosti PPF banka a.s. ve prospěch společnosti CZI Holdings N.V.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

poskytování investičních služeb
3. prosince 1997
52 mil. Kč
nepřímý podíl prostřednictvím PPF banky a.s.

Poskytování profesionálních služeb na špičkové úrovni v oblasti obhospodařování majetku institucionálních investorů a v oblasti investičního poradenství bylo
i v roce 2006 hlavním úkolem společnosti PPF Asset Management. Společnost PPF Asset Management jako jediná v rámci skupiny PPF obhospodařuje
především portfolia institucionálních investorů skupiny PPF (životní a neživotní pojištění, penzijní připojištění, zajištění atd.) a to na základě smlouvy se
zákazníkem. Společnost v roce 2006 usilovala především o další zvyšování kvality poskytovaných služeb. Zejména došlo k dalšímu rozšíření spektra
investičních nástrojů používaných k obhospodařování portfolií, vysoký důraz byl však také kladen na vysoce individuální přístup ke každému z klientů.
Rok 2006 byl pro společnost velmi příznivý a v mnoha směrech velice úspěšný. Společnost dosáhla zisku před zdaněním ve výši 60 mil. Kč, celkový objem
aktiv v obhospodařování dosáhl na konci roku 2006 téměř 129 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 10 %. Tento údaj řadí naši společnost
mezi největší a nejúspěšnější obhospodařovatele zákaznického majetku v ČR.

Finansovyj servis o.o.o.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

poradenská činnost
17. prosince 2001
100 tis. RUB
100 %

V prosinci 2006 byl podíl Finansovyj servis o.o.o. převeden ze společnosti ČP finanční servis a.s. v likvidaci ve prospěch společnosti Česká pojišťovna a.s.

FOX Credit Services Ltd.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

správa a obchodování s pohledávkami a ostatními instrumenty
3. června 2005
19,3 mil. CYP
100 %

INFOBOS LLC.
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.
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LIKO – Technopolis
Společnost není součástí skupiny ČP v důsledku rozdělení společnosti Česká pojišťovna a.s. formou odštěpení, které nabylo účinnosti 4. srpna 2006.

První Callin agentura a.s.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

pojišťovací agent
10. prosince 2003
3 mil. Kč
100 %

Společnost se zaměřuje na prodej pojistných produktů výhradně formou přímého prodeje, a to prostřednictvím telefonu a přes internet. Je držitelem
licence nevýhradního agenta. V roce 2006 začala společnost aktivně vykonávat licenci pojišťovacího agenta (v předchozím roce pracovala v režimu vázaného
zprostředkovatele pojištění a nabízela pouze jeden produkt České pojišťovny) a rozšířila svoji nabídku o produkty dalších pojišťoven. Kromě pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla z produktového portfolia České pojišťovny začala společnost nabízet tento produkt také od pojišťoven
Generali, Kooperativa, Triglav, Wüstenrot a ČPP. Dále zařadila do nabídky cestovní pojištění od České pojišťovny a pojišťovny Uniqa a přesunula těžiště
svého obchodu z telefonu na internet.

Termizo a.s.
Společnost přestala být součástí koncernu 13. června 2006.
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Univerzální správa majetku a.s.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

provozování nestátních zdravotních zařízení (lázeňství)
22. října 1993
1 mil. Kč
100 %

Společnost jedná o možném kapitálovém vstupu strategického investora. V roce 2006 se podařilo mírně zvýšit podíl samoplátců a zahraniční klientely,
restriktivní politika ve zdravotnictví se však promítá do hospodaření společnosti v podobě stagnace výnosů za současného inflačního růstu nákladů.
Zlepšená platební morálka se v roce 2006 projevila v pozitivním snížení pohledávek z 22 mil. Kč na 11 mil. Kč.

REFICOR s.r.o.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, činnost podnikatelských,
finančních, organizačních a ekonomických poradců
12. srpna 1997
100 tis. Kč
100 %

Součástí skupiny ČP od 13. března 2006.

ČP Services s.r.o.
Popis činnosti:
Datum vzniku:
Základní kapitál:
Podíl České pojišťovny:

poskytování služeb jako pojišťovací agent
28. října 2006
200 tis. Sk
nepřímý podíl prostřednictvím společnosti Česká poisťovňa – Slovensko a.s.
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V dubnu 2007 skupiny PPF a Generali oznámily
společný plán na vytvoření společného holdingového podniku.
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a Generali, třetí největší pojistitel v Evropě, společně vytvoří
jednu z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě,
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Orgány společnosti
(ke dni zpracování účetní závěrky)

Představenstvo

předseda
Ing. Ladislav Bartoníček, M.B.A.
Funkční období: od 3. června 2004
Narozen: v roce 1964
Bydliště: Praha 4, Slepá II/458
Vzdělání: Fakulta elektrotechnická ČVUT,
Rochester Institute of Technology
Praxe: ČKD Elektrotechnika,
PPF investiční společnost a.s.


místopředseda
Ing. Ladislav Chvátal
Funkční období: od 26. září 2006
Narozen: v roce 1963
Bydliště: Praha 9, Smidarská 742
Vzdělání: Fakulta řízení VŠE Praha
Praxe: AVIA Praha, PPF investiční
společnost a.s., PPF Capital
Management a.s., PPF a.s.

člen
Mgr. Jiří Šmejc
Funkční období: od 3. června 2005
Narozen: v roce 1971
Bydliště: Praha 5, Jílovišťská 550
Vzdělání: Fakulta matematicko-fyzikální UK
Praxe: PUPP Consulting, s.r.o., Middle Europe
Finance, s.r.o., TV NOVA – Česká produkční
2000, a.s., TV NOVA – CET 21, s.r.o., PPF a.s.




člen
JUDr. Jan Ježdík
Funkční období: od 3. června 2004
Narozen: v roce 1955
Bydliště: Liberec, Hálkova 1368/7
Vzdělání: Právnická fakulta UK
Praxe: Česká státní pojišťovna
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Dozorčí rada

místopředseda
Milan Maděryč
Funkční období: od 26. září 2006
Narozen: v roce 1955
Bydliště: Zlín, Nad Vývozem 4872
Vzdělání: střední odborné s maturitou,
postgraduální studium při VUT Brno
Praxe: IMPROMAT s.r.o., PPF investiční
společnost a.s.



místopředseda
Ing. Aleš Minx
Funkční období: od 19. května 2003
Narozen: v roce 1964
Bydliště: Praha 5, Na Hvězdárně 429/28
Vzdělání: Fakulta ekonomiky průmyslu VŠE

člen
Ing. Marek Orawski, M.B.A.
Funkční období: od 1. března 2006
Narozen: v roce 1965
Bydliště: Havířov, Hlavní třída 25/304
Vzdělání: Fakulta elektrotechnická VŠB,
Liverpool John Moores University

Změny ve složení dozorčí rady v průběhu roku 2006 a 2007
Dozorčí rada dne 25. října 2006 projednala rezignaci JUDr. Františka Tlustoše na funkci místopředsedy
a na členství v dozorčí radě a dále rezignaci Ing. Petra Kellnera na členství v dozorčí radě. Dnem zániku
funkce i členství v dozorčí radě stanovila 31. říjen 2006.
Představenstvo České pojišťovny a.s. dne 1. února 2007 projednalo informaci o rezignaci
Ing. Ivana Kočárníka z funkce předsedy a člena dozorčí rady. Ing. Ivan Kočárník rezignoval na vlastní
žádost ke dni 31. ledna 2007. Žádost byla dozorčí radou projednána a schválena dne 24. ledna 2007.
Na základě rozhodnutí akcionáře došlo k 1. červnu 2007 ke změnám v dozorčí radě České pojišťovny.
Novým předsedou dozorčí rady se stal Milan Maděryč, dosavadní místopředseda představenstva
České pojišťovny.
Tyto změny jsou ke dni zpracování výroční zprávy zaneseny do obchodního rejstříku.

Změny ve složení představenstva
v průběhu roku 2007
Na základě rozhodnutí akcionáře došlo
k 1. červnu 2007 ke změnám
v představenstvu. Členem představenstva
se stal Lard Friese, generální ředitel
České pojišťovny. Z představenstva odešli
Milan Maděryč, Jiří Šmejc a Ladislav
Chvátal a doplnil ho Marcel Dostal, který
působí zároveň ve funkci náměstka pro
investiční politiku České pojišťovny.
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Vedení společnosti

generální ředitel
Lard Friese
Funkční období: od 1. října 2006
Narozen: v roce 1962
Bydliště: Praha 6, Vilímovská 16
Vzdělání: Právnická fakulta univerzity v Utrechtu
Praxe: ACNielsen Europe, AEGON Nederland N.V.,
NOG Verzekeringen


náměstek pro životní pojištění a informační technologie
Ing. Tomáš Machanec, M.B.A.
Funkční období: od 16. ledna 2006
Narozen: v roce 1963
Bydliště: Praha 9, Bošilecká 1509
Vzdělání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
ČVUT, US Business School of Prague
Praxe: IHE Praha, SEP Bratislava, ČSAD Nitra,
SEP Bratislava, ŽB TRUST, investiční společnost,
Živnostenská banka, Allianz penzijní fond,
PPF investiční společnost a.s.



náměstek pro finanční řízení
Ing. Lubomír Bušek, M.B.A.
Funkční období: od 26. června 2000
Narozen: v roce 1970
Bydliště: Praha 4, Jeremenkova 14
Vzdělání: Fakulta stavební ČVUT,
Rochester Institute of Technology
Praxe: Beton Lafarge s.r.o.


náměstek pro underwriting a zajištění
Ing. Miroslav Matocha
Funkční období: od 1. dubna 2000
Narozen: v roce 1964
Bydliště: Praha 9, Bří. Dohalských 140/5
Vzdělání: Fakulta obchodu VŠE Praha
Praxe: INCOTEX s.r.o., Brno, Federální ministerstvo
zahraničních věcí ČR, Moravskoslezská KOOPERATIVA,
družstevní pojišťovna a.s., Winterthur pojišťovna, a.s.
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náměstek pro investiční politiku
Ing. Marcel Dostal, M.B.A.
Funkční období: od 6. listopadu 2006
Narozen: v roce 1969
Bydliště: Praha 5, Högerova 1098/11
Vzdělání: Fakulta stavební VUT Brno,
U.S. Business School of Prague
Praxe: Rollins Hudig Hall Česká republika, s.r.o.,
Stratego Invest, a.s., PPF burzovní společnost a.s.,
Česká pojišťovna a.s., ČP INVEST investiční
společnost, a.s., PPF a.s.
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náměstek pro neživotní pojištění
JUDr. Jan Ježdík
Funkční období: od 26. února 2002
Narozen: v roce 1955
Bydliště: Liberec, Hálkova 1368/7
Vzdělání: Právnická fakulta UK
Praxe: Česká státní pojišťovna




náměstek pro obchod
Ing. Petr Kopecký
Funkční období: od 15. září 2003
Narozen: v roce 1970
Bydliště: Horoměřice, Statenice 237
Vzdělání: Fakulta národohospodářská VŠE Praha
Praxe: Logica Consulting k.s., Logica CMG s.r.o.,
MARK/BBDO, a. s., McCANN-ERICKSON
PRAGUE spol. s r.o.


náměstek pro marketing a klientskou segmentaci
Ing. Pavel Řehák, M.B.A.
Funkční období: od 11. září 2006
Narozen: v roce 1975
Bydliště: Mohelnice, Stanislavova 11
Vzdělání: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE,
Northwestern University, Kellogg Graduate
School of Management
Praxe: McKinsey & Company, Inc.



náměstkyně pro provoz a lidské zdroje
RNDr. Marie Kovářová, Ph.D.
Funkční období: od 1. března 2005
Narozena: v roce 1972
Bydliště: Liberec, Na Pískovně 648
Vzdělání: Fakulta matematicko-fyzikální UK
Praxe: McKinsey & Company, Inc.
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Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku
Charakteristika makroekonomického vývoje České republiky v roce 2006 a prognóza roku 2007
Prognostici newyorské výzkumné instituce Conference Board odhadují, že letošní rok přinese oživení celosvětové ekonomiky, jejíž hrubý domácí produkt by
měl vzrůst přibližně o 5 %.
Ekonomický růst v celé EU bude letos činit 2,7 procenta a v eurozóně 2,4 procenta. To je o 0,3 procentního bodu více, než se odhadovalo na podzim.
Vyplývá to z prognózy, kterou zveřejnila Evropská komise (EK). Podle ní inflace v EU klesne na 1,8 procenta. Loni činil růst EU 2,9 procenta a v eurozóně
2,7 procenta, což je v obou případech nejvíce od roku 2000. Podle EK byl rok 2006 „pozoruhodným rokem“, kdy růst byl tažen především domácí
poptávkou, kterou posílily tři miliony nových pracovních míst v celé EU. Dva miliony z nich byly vytvořeny v eurozóně.
Ekonomika v ČR v roce 2006 byla ovlivněna vývojem hrubého domácího produktu (dále jen HDP), jehož tempo bylo ve stejné výši jako v roce 2005,
tj. v objemu 6,1 %, při HDP v běžných cenách 8,4 %. Stejně jako v předchozím roce došlo k převýšení vývozu nad dovozem zboží, a zahraniční obchod
tak zaznamenal v roce 2006 nejlepší výsledky za dobu existence samostatné České republiky. Vývoz i dovoz dosáhly nejvyšších hodnot v historii České
republiky. Podruhé od roku 1993 hodnota vývozu převyšovala hodnotu dovozu, a bilance zahraničního obchodu tak skončila přebytkem. Obrat zahraničního
obchodu byl v roce 2006 pětkrát vyšší než v roce 1993, vývoz na 1 obyvatele se zvýšil na více než pětinásobek, postavení České republiky ve světovém
vývozu posílilo. Nominální devizový kurz se v průměru za rok 2006 zpevnil na 28,343 CZK za EUR a 22,609 CZK za USD.
Růst ekonomiky České republiky se uskutečnil v nízkoinflačním prostředí, kdy míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému
měsíci předchozího roku byla ke konci roku 2006 1,7 % proti 2,2 % v roce 2005.
Po relativně slabém výkonu ekonomiky v roce 2002 následovaly tři roky postupného zvyšování tempa přírůstku HDP. Zvýšení HDP v roce 2005 bylo
nejvyšší od vzniku samostatné České republiky, HDP v běžných kupních cenách v roce 2006 dosáhl 3 204,1 mld. Kč. Česká republika se tím zařadila mezi
státy EU 25 s nejrychleji rostoucí ekonomikou a upevnila svou ekonomickou pozici v mezinárodním společenství.
Pokračoval růst zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti. Průměrná míra nezaměstnanosti 7,1 % za rok 2006 (osoby ve věku 15 let a starší) se meziročně
snížila o 0,8 p. b. a je nejnižší od roku 1999.
V roce 2006 dosáhla průměrná měsíční hrubá mzda výše 20 211 korun, což je v meziročním srovnání nárůst o 1 226 Kč (o 6,5 %).
Spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,5 %, reálná mzda vzrostla o 3,9 procenta.
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Popis situace na českém pojistném trhu
Český pojistný trh od počátku devadesátých let nepřetržitě roste. V roce 2006 český pojistný trh dále rostl. Celkové předepsané pojistné členských
pojišťoven České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) vzrostlo meziročně o 3,8 % a dosáhlo 119,9 mld. Kč (údaje podle ČAP z 29. ledna 2007). Předepsané
pojistné v životním pojištění dosáhlo 47,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 4,8 %. Předepsané pojistné v neživotním pojištění meziročně vzrostlo
o 3,1 % a dosáhlo výše 72,8 mld. Kč.
Celková propojištěnost, měřená podílem předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu, se v České republice rok od roku zvyšuje. Na počátku
devadesátých let jen mírně přesahovala 2 %, v roce 2005 už dosáhla téměř 4 %. Česká republika přesto ve srovnání se zeměmi s rozvinutým pojistným
trhem zaostává, v celé EU 25 totiž tento ukazatel dosahuje hodnoty 9 %. ČR je tak zhruba na polovině průměru EU 25.
Podíl předpisu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v České republice v roce 2006 dosáhl 39,3 %, a po loňském propadu se tak dostal
na stejnou úroveň, jakou měl v roce 2003. Prvotní očekávání rychlého přiblížení úrovně českého trhu západním trhům, kde je tento podíl přibližně 60 %,
se nepotvrdilo a hranice 40 % bude při současném tempu růstu předpisu překonána nejspíše až v roce 2008.
Součet tržních podílů pěti největších pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v roce 2006 dosáhl 79 %, v oblasti životního pojištění 75 %
a v oblasti neživotního pojištění 86 %. Česká pojišťovna byla přitom i v roce 2006 nejvýznamnějším subjektem na českém pojistném trhu. Její tržní podíl
na celkovém předepsaném pojistném dosáhl 33,1 %. V oblasti životního pojištění ovládala 28,1 % trhu, když běžně placené předepsané pojistné České
pojišťovny přestavovalo 34,1 % trhu. V oblasti neživotního pojištění získala Česká pojišťovna 36,4% tržní podíl.
Nejvýznamnější událostí roku 2006 byla integrace dohledů nad finančním trhem do České národní banky (ČNB). Úřad státního dozoru v pojišťovnictví
a penzijním připojištění Ministerstva financí ČR (MF) ukončil k 31. březnu 2006 svoji činnost. Dosavadní působnost MF týkající se dozoru v pojišťovnictví
přešla na Českou národní banku. Mezi další události, které svým dopadem ovlivnily podobu českého pojistného trhu, se zařadil vstup několika zahraničních
pojišťoven na český trh (Skandia, slovenská Wüstenrot, rakouská Agra) a akvizice pojišťovny Winterthur francouzskou pojišťovnou AXA.
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Hospodaření společnosti v roce 2006
Stav majetku společnosti
Česká pojišťovna je dlouhodobě majetkově silnou a stabilní společností, jejíž bilanční suma k 31. prosinci 2006 dosáhla výše 121,3 mld. Kč. Společnost
disponuje vlastním kapitálem ve výši téměř 17,1 mld. Kč a základním kapitálem ve výši 4 mld. Kč.
Objemově nejvýznamnější položkou na straně aktiv jsou finanční aktiva, jejich výše k 31. prosinci 2006 činila 99,3 mld. Kč, což ve srovnání s rokem 2005
představuje nárůst o 2,6 mld. Kč. Nejvyšší nárůst zaznamenala finanční aktiva určená k prodeji (o 3,4 mld. Kč), dále finanční aktiva oceňovaná reálnou
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů (o 2 mld. Kč). Opačným směrem se pohybovala hodnota úvěrů a pohledávek (pokles o 3,1 mld. Kč).
V pořadí druhou nejvýznamnější složkou aktiv jsou majetkové účasti v dceřiných a přidružených společnostech. Jejich objem meziročně poklesl o 12,8 mld. Kč
na 3,9 mld. Kč.
Investiční majetek ve výši 2,9 mld. Kč meziročně poklesl o 319 mil. Kč, podíly zajistitelů na závazcích z pojištění ve výši 8,3 mld. Kč naopak vzrostly
o 377 mil. Kč.
Provozní a ostatní hmotný majetek ve výši 3,3 mld. Kč poklesl meziročně o 703 mil. Kč, aktivní časové rozlišení meziročně vzrostlo o 75 mil. Kč na výši
752 mil. Kč.
Peníze a peněžní ekvivalenty vzrostly meziročně o 922 mil. Kč na 1,2 mld. Kč.
Položka nehmotného majetku se zvýšila o 11 mil. Kč a činila 1,4 mld. Kč.
Vlastní akcie
Česká pojišťovna v průběhu účetního období roku 2006 nedržela žádné vlastní akcie.

Finanční výsledky společnosti
V této části jsou pro označování jednotlivých položek majetku a závazků Společnosti používány termíny upravené zejména v zákoně o pojišťovnictví, které
však mohou být formálně i obsahově odlišné od jejich označení v účetní závěrce. Společnost tak vychází vstříc uživatelům výroční zprávy a na rozdíl od části
účetní závěrky poskytuje informace ve struktuře a obsahu srovnatelné s ostatními pojistiteli působícími v České republice.
Hospodářský výsledek
V roce 2006 Česká pojišťovna již podruhé vykázala své hospodářské výsledky dle IFRS – Mezinárodních účetních standardů. Rok 2006 znovu potvrdil
vysokou ziskovost České pojišťovny. Zisk po zdanění ve výši 8,3 mld. Kč opět řadí Společnost mezi nejvíce ziskové společnosti v České republice.
Na pozitivní vývoj hospodářského výsledku měl vliv zejména provozní výsledek a výnosy z investování, které zahrnují i zisky z prodejů některých
majetkových účastí. Za úspěch lze v roce 2006 považovat zvládnutí jarní sněhové a povodňové kalamity, která ovlivnila výsledky Společnosti zejména
v prvním pololetí. Naproti tomu z hlediska škod velmi příznivý podzim a hlavně poslední měsíce roku přispěly spolu se stabilním vývojem životního pojištění
k dobrému provoznímu výsledku. Také v roce 2006 Společnost pokračovala v zavádění nových produktů a optimalizaci provozních nákladů.
Celková bilanční suma Společnosti dosáhla výše 121,3 mld. Kč.
Základní kapitál společnosti a fondy
V červnu 2006 byla rozhodnutím jediného akcionáře na valné hromadě schválena výplata dividendy ve výši 8 mld. Kč, a to použitím celého zisku České
pojišťovny za rok 2005 ve výši 4,6 mld. Kč a čerpáním účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 3,4 mld. Kč. V prosinci 2006 pak byla schválena výplata
dividendy čerpáním účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 3,5 mld. Kč.
Dále byl navýšen základní kapitál o 1,0 mld. Kč na 4,0 mld. Kč, a to převodem z účtu nerozděleného zisku. Podle IFRS je součástí vlastního kapitálu
vyrovnávací rezerva.
Celkově došlo k poklesu vlastního kapitálu Společnosti o 18,1 % na 17 mld. Kč.
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Návrh na rozdělení zisku
Návrh na rozdělení zisku roku 2006 k datu zpracování této výroční zprávy představenstvo nepředložilo.
Výše dividendy za poslední roky
V červnu a prosinci 2006 bylo na základě rozhodnutí jediného akcionáře v rámci výkonu působnosti valné hromady rozhodnuto o výplatách hrubé dividendy
za rok 2005 v celkové výši 11,5 mld. Kč.
O dividendě za rok 2006 nebylo k datu zpracování této výroční zprávy rozhodnuto.
Technické rezervy
Meziročně se výše technických rezerv zvýšila o 0,7 mld. Kč na 88,4 mld. Kč, přičemž podle IFRS není součástí technických rezerv vyrovnávací rezerva (viz níže).
Rezerva životních pojištění
Tato rezerva představuje zhruba tři čtvrtiny celkových technických rezerv a zahrnuje rezervu životního pojištění, rezervu na nezasloužené pojistné životního
pojištění, rezervu na pojistná plnění životního pojištění a rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry. Výše rezervy životních pojištění
k 31. prosinci 2006 činila 66,5 mld. Kč. Meziročně jde o nárůst 0,6 mld Kč. Stav rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry byl
k 31. prosinci 2006 ve výši 3,0 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 0,8 mld. Kč.
Rezerva na pojistná plnění neživotního pojištění
Tato rezerva zahrnuje rezervu na pojistné události nahlášené a nezlikvidované (RBNS) a rezervu na nenahlášené pojistné události (IBNR). Jde o druhou
největší technickou rezervu. Výše rezervy na pojistná plnění k 31. prosinci 2006 činila 15,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,4 mld. Kč.
Rezerva na nezasloužené pojistné neživotního pojištění
Celková výše rezervy na nezasloužené pojistné k 31. prosinci 2005 meziročně vzrostla zhruba o 9,2 % na 5,8 mld. Kč.
Vyrovnávací rezerva a jiné rezervy
Mezinárodní účetní standardy neuznávají vyrovnávací rezervu tvořenou při aplikaci českých účetních standardů dle § 2 vyhlášky 303/2004 jako rezervu.
Z tohoto důvodu má výše vyrovnávací rezervy k 31. prosinci 2006 nulovou hodnotu.
Rezerva na závazky České kanceláře pojistitelů (na staré i nové škody) zůstává téměř nezměněna na úrovni 2,1 mld. Kč, což vyjadřuje meziroční pokles
o 7 mil. Kč. Tato rezerva souvisí s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Pohledávky
Pohledávky se meziročně zvýšily o 4,6 % na 8,2 mld. Kč. Nárůst nastal především u pohledávek z přímého pojištění, kompenzovaný poklesem obchodních
a ostatních pohledávek. Celková změna pohledávek je tedy 0,4 mld. Kč.
Závazky
Objem závazků Společnosti se v roce 2006 snížil zhruba o 6,8 % na celkovou výši 9,3 mld. Kč. Nejvíce poklesly závazky z operací zajištění – o 0,9 mld. Kč
na 5,1 mld. Kč. Tento pokles byl kompenzován růstem závazků z daně z příjmů, takže celková meziroční změna je 0,6 mld. Kč.
Jednorázové položky s dopadem na výsledek
V roce 2006 Společnost vykázala jednorázové operace, které ovlivnily výsledek, ve výši 3,4 mld. Kč. Výsledek z finančních investic je ovlivněn ziskem
z prodeje některých majetkových účastí (eBanka a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., PPF Banka a.s.) ve výši 1,8 mld. Kč. V souvislosti
s příznivým vývojem nákladů na pojistná plnění, škodního poměru a aktuálním stavem příslušných soudních sporů týkajících se sporných pojistných plnění
došlo k rozpouštění IBNR a RBNS rezerv. To mělo mělo pozitivní dopad na výsledek hospodaření ve výši 1,3 mld. Kč.
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Výsledky pojištění
Interní obchodní kanály
Interní distribuční kanály jsou tvořeny sítí výhradních pojišťovacích agentů a přepážkovou sítí České pojišťovny. Výhradní pojišťovací agenti jsou tržně
segmentováni, aby se mohli plně soustředit na individuální obsluhu fyzických osob a firemních zákazníků.
Prioritami roku 2006 pro interní distribuční kanály bylo splnění obchodních úkolů, zkvalitnění práce prvoliniového managementu sítě přepážek a zvýšení
kvality pojišťovacích poradců v oblasti komplexního servisu, zejména poprodejního. V roce 2006 byl dokončen proces certifikace všech obchodníků
související s přechodem do nového legislativního prostředí. Celkem tak bylo certifikováno více než 4000 osob. Pokračoval výcvik v používání metod analýzy
potřeb klientů, která je základem pro úspěšný up-sell a cross-sell.
Velmi úspěšný rok zažila přepážková síť. Téměř padesátiprocentní meziroční nárůst výkonu založený na důsledném řízení aktivit a znalostí jednotlivých
pracovníků i manažerů skupin a cílených regionálních marketingových kampaní na podporu prodeje na přepážkách poskytuje dobré předpoklady pro další
růst v roce 2007. Zásadní změnou v závěru roku se stalo zavedení pozice mobilních přepážek, které heslo „Blíž klientům!“ realizují doslovně – nabídkou
obchodních setkání mimo prostory České pojišťovny.
Síť výhradních pojišťovacích agentů v segmentu fyzických osob se orientovala na kampaně s cílem navýšit pojistné a pojistné krytí u starších smluv.
Implementován byl projekt „Finanční poradenství“, který staví několik stovek pojišťovacích agentů do role poradců, nabízejících kompletní škálu finančních
produktů včetně hypoték a investic. V neposlední řadě se podařilo zahájit v distribuční síti České pojišťovny masový prodej produktů ČP INVEST, čímž byl
dokončen proces plné integrace prodeje produktů dceřiných společností České pojišťovny právě prostřednictvím interní sítě. O úspěchu této integrace
svědčí každoroční prodejní výsledky Penzijního fondu České pojišťovny, ČP INVESTu a ČP ZDRAVÍ a jejich postavení na trhu.
Pojišťovací agenti v business segmentu se soustředili na cílené kampaně podle jednotlivých odvětví na trhu a na korporátní obchod. Významný kvalitativní
posun byl zaznamenám také v oblasti náboru nových obchodníků v tomto segmentu.
Česká pojišťovna disponuje jednoznačně nejširší interní prodejní sítí v ČR.
Hlavními úkoly pro rok 2007 je udržení růstového trendu přepážek ve dvouciferné výši a další aktivizace sítě pojišťovacích agentů, zejména u akvizic nových
zákazníků. Prostředkem pro jejich splnění je realizace obchodních kampaní, které budou založeny na neustálém zlepšování schopnosti České pojišťovny
a její obchodní služby nabízet produkty dle potřeb klientů. Rozvojové aktivity souvisejí s prohloubením motivačního výkonového schématu pro pojišťovací
poradce, tzv. ČP Kariéry. Mottem pojišťovacích agentů rezidenčního trhu pro rok 2007 je „Moje rodina“, tj. komplexní obsluha všech členů rodiny a tomu
uzpůsobená hodnotová nabídka České pojišťovny, obsahující i významné nástroje podpory retence. U pojišťovacích agentů business segmentu to bude
motto „Moje firma“, což znamená opět komplexní individuální nabídku zohledňující veškeré potřeby firmy a její propojišťěnost u České pojišťovny.
Externí distribuční kanály
Finanční zprostředkovatelé pracující na bázi multilevel marketingu (MLM)
V roce 2006 Česká pojišťovna pokračovala v upevňování spolupráce s nejvýznamnějšími MLM partnery – ZFP akademie, a.s., a OVB ALLFINANZ, a.s.
Na základě zjištěných potřeb klientů MLM sítí Česká pojišťovna připravila a v září 2006 uvedla na trh produkt investičního životního pojištění plně
přizpůsobený segmentu klientů obsluhovaných externími partnery. Dosažené obchodní výsledky potvrzují vysoký potenciál tohoto typu produktu.
Pro rok 2007 je plánováno uvedení dalšího inovovaného produktu na bázi investičního životního pojištění, opět přizpůsobeného potřebám MLM sítí. Česká
pojišťovna chce i v segmentu externích partnerů MLM potvrdit svoji dominantní pozici v ČR a schopnost efektivně spolupracovat s třetími stranami.
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Česká poštaeská pošta
Rok 2006 byl v oblasti spolupráce s Českou poštou rokem posílení vnímání obchodních míst České pošty jako plnohodnotných obchodních míst České
pojišťovny zajišťujících komplexní obsluhu klientů. Tento přerod byl podpořen televizní kampaní a především zlepšením kontinuální marketingové vizibility
České pojišťovny na poštách. V září 2006 byl do poštovního portfolia zařazen další pojistný produkt – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla (POV). Produktové portfolio tak již zahrnuje všechny významné základní typy pojistných produktů z oblasti životního a neživotního pojištění.
V souvislosti se změnou zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích bylo v průběhu roku 2006 certifikováno více než 4 tisíce pracovníků České pošty.
V roce 2007 bude posílena přítomnost České pojišťovny na poště intenzivnější podporou obchodní získatelské činnosti a poprodejního servisu. V této
souvislosti je očekáván dynamický růst produkce tohoto distribučního kanálu zejména v obcích a městech do 50 tisíc obyvatel. Česká pošta by tak měla
vhodně doplnit síť přepážek České pojišťovny.
Makléři, autodealeři, leasingové společnosti a cestovní kanceláře
V roce 2006 Česká pojišťovna pokračovala v obchodní spolupráci s dalšími třetími stranami, jako jsou makléři, autodealeři, leasingové společnosti a cestovní
kanceláře.
Vůči všem těmto externím partnerům je nastavena individuální obsluha na bázi key account managementu. Jednotliví partneři jsou segmentováni podle
celkového obchodního přínosu, kterému potom odpovídá rozsah a úroveň hodnotové nabídky ze strany České pojišťovny.
V segmentu makléřů se Česká pojišťovna zaměřila zejména na další zlepšení každodenního servisu, tedy na rychlou administrativní podporu jednotlivých
makléřů napříč regiony. Výsledkem orientace na kvalitu poskytovaných služeb bylo ocenění právě ze strany makléřů, kdy Česká pojišťovna obsadila první
místo v hlavní kategorii ankety Pojišťovna roku, kterou vyhlašuje Asociace českých pojišťovacích makléřů. Přední pozice zaujala i ve všech dalších
kategoriích soutěže.
U autodealerů došlo v roce 2006 k dalšímu meziročnímu nárůstu nových smluvních partnerů v řádu desítek. I v tomto segmentu Česká pojišťovna staví
svoji strategii na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, zejména v oblastech kvality a rychlosti likvidace pojistných událostí.
U leasingových společností a cestovních kanceláří si Česká pojišťovna udržela v roce 2006 své dlouhodobé postavení i přes silnou konkurenci na trhu.
Ve vztahu k těmto třetím stranám se bude Česká pojišťovna v roce 2007 dále orientovat na kvalitu poskytovaných služeb a jejich neustálé inovace.
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a jeho dopad na síť, proškolení zprostředkovatelů
Prvním stěžejním úkolem roku 2006 bylo splnit podmínky novely zákona 38/2004 Sb. platné od 1. dubna 2006. Všichni zaměstnanci České pojišťovny, kteří
se podílejí na sjednávání a správě pojištění, musí od 1. dubna 2006 splňovat podmínku bezúhonnosti a odborné způsobilosti. Tuto zákonnou podmínku
Česká pojišťovna splňuje.
Druhým hlavním úkolem bylo v souladu se zákonem 38/2004 Sb. dokončit proškolení na základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovací
zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí všech VPA, kteří svoji činnost zahájili před 1. lednem 2005.
Odbor tréninku obchodu proškolil více než 4000 zaměstnanců a výhradních pojišťovacích agentů České pojišťovny. Dále Česká pojišťovna proškolila na
základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti 4071 osob – spolupracovníků externích distribučních sítí a zaměstnanců České pošty.
V roce 2006 byla dokončena centralizace zpracování provizí včetně reklamací do jednoho centralizovaného organizačního útvaru České pojišťovny. Centrální
správa a zpracování provizí umožňují efektivní zajištění zpracování provizí včetně reklamací pro všechny distribuční kanály a agentury České pojišťovny.
Mezi další významné a realizované aktivity v roce 2006 patřil „Projekt revitalizace provizí“, který zajistil nastavení nového systému informací a vyúčtování
provizí pro obchodní partnery České pojišťovny.
Poslední byl „Projekt stabilizace provizí“, který byl zaměřen na zkvalitnění zpracování provizí v rámci produktových systémů a provizního systému. Projekt
zprůhlednil procesy zpracování a nastavil kontrolní a eskalační mechanismy.
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Neživotní pojištění
Charakteristika
Česká pojišťovna v roce 2006 ukončila klíčový projekt posledního období, projekt „Centralizace neživotního pojištění“. V rámci projektu bylo
implementováno nové portfolio neživotních produktů, byla zavedena nová technologie sjednávání pojistných smluv, čímž se taxace a vyhotovení pojistné
smlouvy staly plně automatickými procesy. Tím se zrychlil obchodní servis klientům. Zároveň byl vybudován telefonní a internetový prodej pro klíčové
produkty neživotního pojištění.
V oblasti likvidace pojistných událostí, která byla centralizována již v roce 2003, došlo k dalšímu zlepšení v oblasti organizace práce. Společnost tak mohla
vyhlásit závazek vůči klientům – zlikvidování pojistné události do pěti dnů od dodání posledního dokladu – a tento závazek je standardně plněn ve více než
95 % případů.
Díky rozsáhlé inovaci a automatizaci dosáhla Společnost výborného postavení u klientů, makléřů i autodealerů. Již potřetí za sebou vyhrála Česká pojišťovna a.s.
v prestižní soutěži Pojišťovna roku 2006.
Česká pojišťovna je především díky dobrému servisu klientům v oblasti likvidace pojistných událostí vnímána jako „jednička“ v kvalitě služeb. Úspěšně se
vypořádala i s kalamitami z počátku roku 2006.
Postavení na pojistném trhu
Po několika letech dynamického vzestupu došlo v roce 2006 na trhu neživotního pojištění ke zpomalení tempa růstu a ke korekci tržních podílů.
Meziroční nárůst předepsaného pojistného na trhu činil 2,8 %. U České pojišťovny se rovněž projevilo utlumení vývoje v předepsaném pojistném, přesto
dosáhla téměř hodnot roku 2005. Společnost utlumila některé aktivity v oblasti neziskového spektra autopojištění a také při obchodní migraci smluv ze
starých systémů do nového provozního a obchodního IT systému neobnovila některé pojistné smlouvy. Obě aktivity sice vedly k poklesu předepsaného
pojistného, ale významně se podílely na zlepšení škodních výsledků společnosti.
Výsledkem je mírný pokles tržního podílu České pojišťovny (trh je zastoupen ČAP) o 1 procentní bod na 36,4 %, což pro Českou pojišťovnu i nadále
znamená vedoucí pozici na trhu.
Výsledky pojištění podle skupin neživotního pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Vývoj v tomto typu pojištění je v posledním období stále více poznamenán odlišným cenotvorným přístupem jednotlivých pojišťoven a rozevíráním
cenových nůžek mezi velkými a malými pojišťovnami. Snižování cen u některých konkurentů zpomaluje růst objemu předepsaného pojistného na trhu jako
celku. K nepříznivému vývoji přispěl také pokles prodejů nových osobních vozidel, trh byl ovlivněn stagnací, respektive poklesem obchodů přes leasingové
společnosti a autodealery, kteří jsou klíčovými partnery České pojišťovny.
Po několika letech růstu došlo ke korekci tržního podílu. České pojišťovna opustila některé nerentabilní obchody, a tím došlo k poklesu tržního podílu České
pojišťovny cca o 1,3 procentního bodu. I přesto nedošlo k poklesu pod hranici 40 %. Skutečnost, že Česká pojišťovna drží sazby na profitabilní úrovni, vede
dlouhodobě k velmi příznivému škodnímu poměru, který za rok 2006 dosáhl 53,3 %.
Havarijní pojištění
I v havarijním pojištění se projevily všechny vlivy zmíněné u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Přestože v roce
2006 došlo k poklesu v předepsaném pojistném o 0,3 mld. Kč na hodnotu 6,3 mld. Kč, škodní poměr poklesl na úroveň 62,3 % a je nejlepší za posledních
šest let.
Malá rizika
V pojištění malých rizik nedosáhlo předepsané pojistné hodnot z roku 2005. Klíčovým důvodem byla práce s portfoliem v souvislosti s migrací pojistných
smluv do nového provozního systému, kdy se podařilo kmen očistit o ztrátové smlouvy a o smlouvy, u kterých měla společnost potíže s placením
pojistného od klientů.
Do nákladů na pojistná plnění se negativně promítly kalamity z počátku roku 2006, přesto se výsledný hrubý škodní poměr udržel na úrovni 64 %.
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Zemědělské pojištění
I u portfolia pojistných smluv v zemědělském pojištění došlo v lednu 2006 k obchodní migraci všech pojistných smluv. Proces proběhl velmi úspěšně
a Společnost zkonvertovala více než 90 % existujícího portfolia, které bylo posléze doplněno novou akvizicí. Obchodní konverze a vynikající škodní výsledky
předcházejících let, které vyžadovaly provedení drobné cenové korekce, vedly k tomu, že Společnost nedosáhla předpisem výsledků předcházejícího roku.
Přesto si v tomto segmentu zachovala 80% tržní podíl. Negativně se na výsledcích předepsaného pojištění projevuje útlum pěstování některých plodin
a omezování počtu chovaných hospodářských zvířat.
I přes nepříznivé působení přírodních rizik (mráz a sníh naplňují riziko vyzimování, povodeň, krupobití) se podařilo dosáhnout velmi dobrých škodních výsledků
na úrovni 62,2 %. Společnost věnuje velkou péči likvidaci pojistných událostí a má dobrý přehled o problémových škodách, jimž je věnována prioritní
kontrola a dohled.
Velká rizika
V pojištění velkých rizik došlo k mírnému překročení předepsaného pojistného proti roku 2005. Trh vykazuje neustálý pokles sazeb a tato skutečnost se
nevyhnula ani naší společnosti. Dobře fungující risk management a underwriting i přes negativní skutečnosti napomohl tomu, že v tomto pojištění bylo
dosaženo velmi slušných výsledků. A to i přesto, že portfolio smluv bylo zatíženo kalamitami z tíhy sněhu a záplavami v první polovině roku 2006. Z hlediska
nákladů na pojistná plnění byl rok 2006 velmi příznivý, nevyskytly se žádné zásadní velké škody. Hrubý škodní poměr dosáhl úrovně 31,2 %, zatímco čistý
škodní poměr byl 73,5 %.
Pojištění občanů
V segmentu neživotního občanského pojištění se podařilo navýšit předepsané pojistné o 2,8 % proti roku 2005. Největší meziroční nárůst v předepsaném
pojistném byl vykázán v pojištění odpovědnosti občanů, kde se pozitivně projevil dopad konverze produktu 31 v roce 2005. Z provozně-technických důvodů
byla odložena konverze produktu 51, jejíž dopad do předepsaného pojistného se tedy projeví až v roce 2007. Obměna starého portfolia v tomto pojištění
přispívá ke snižování škodního poměru, který v roce 2006 dosáhl 55 %.
V roce 2006 se začalo sjednávat nové pojištění bytů, na trh bylo uvedeno pojištění v Kostce a úspěšně se rozvíjí prodej cestovního pojištění přes internet.
I přes „sněhové“ kalamity z počátku roku 2006, které nepříznivě ovlivnily výsledek pojištění staveb, se podařilo celkový škodní poměr v občanském
pojištění udržet na rentabilních 60 %.
Náklady na pojistná plnění
Z hlediska objemu nákladů na pojistná plnění byl rok 2006 úspěšný i přesto, že byl v zimních měsících zasažen kalamitami v podobě tíhy sněhu
a následných povodní. Výše škod z obou kalamit dosáhla cca 1,5 mld. Kč a výrazně zhoršila výsledky pojištění staveb a majetku malých rizik. Tento negativní
vliv byl kompenzován velmi příznivým vývojem v ostatních okruzích nekalamitních pojištění. Celkový hrubý škodní poměr v neživotním pojištění byl 53 %.
Nové produkty
V neživotním pojištění se pro rok 2007 připravují nové produkty v oblasti zemědělského pojištění (pojištění „domácích mazlíčků“), dále nové produkty pro
střední podniky, rozšíření rizik u cestovního pojištění pro občany i podnikatele.
Výhled
Česká pojišťovna zavedla novou strategii „Blíž klientům“, v jejímž rámci bude zlepšovat jak obchodní, tak klientský servis.
V oblasti nákladů na pojistná plnění bude Česká pojišťovna realizovat výsledky projektů, které mají omezovat náklady na nepoctivé pojistné události,
respektive zlepšit servis zákazníkovi a ještě přinést úspory ze spolupráce s ostatními partnery.
V oblasti vývoje produktů Česká pojišťovna připravuje nové produkty, které jsou budovány na stejném základě jako stávající, tedy automatický underwriting,
automatické cenování či automatické vystavení pojistky.
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Zajištění
Česká pojišťovna dlouhodobě sjednává zajištění u největších a nejsilnějších světových zajišťoven. Tato ochrana umožňuje přenést část rizik na zajistitele,
v důsledku čehož je zaručena stabilita výsledků České pojišťovny a její ochrana před neočekávanými výkyvy ve výsledcích v oblasti majetkového
i odpovědnostního pojištění a rovněž v pojištění speciálních rizik.
Umístění zajištění České pojišťovny jsou realizována přímo i prostřednictvím vybraných renomovaných zajistných makléřů. Geografické rozložení zajištění
respektuje dynamický vývoj na zajistných trzích, a pokrývá tak nejen tradiční kontinentální Evropu a londýnský trh, ale stále zřetelněji roste význam zámoří
(USA, Bermudy), a zvětšuje se i podíl asijského trhu (Japonsko, Korea). Zcela zásadní při umístění rizika do zajištění je stabilita a solidnost zajistitele, které
jsou do značné míry garantovány jeho ratingem. Přísné nároky na rating zajistitelů opětovně vyústily v další zkvalitnění portfolia zajistitelů a navýšení
průměrného ratingu zajistného programu České pojišťovny. Nedílnou součástí zajištění je servis zajišťoven v oblasti předávání know-how zejména při
zavádění nových produktů. Vzhledem k postavení leadera na českém trhu jsou i vztahy se zajistiteli na nejvyšší možné kvalitativní úrovni, a zajištění tak
představuje nedílnou součást stability a růstu České pojišťovny.
Rok 2006 byl na rozdíl od roku 2005 z pohledu zajištění velmi klidný a úspěšný, nebyli jsme svědky žádné větší globální katastrofy, která by výrazným
způsobem negativně ovlivnila chování zajistných trhů nebo měla výrazný dopad na ceny zajištění. Přesto se v zajištění stále více promítají náklady kapitálu
zajišťoven, jehož cena roste s rostoucím ratingem. Navzdory této skutečnosti se České pojišťovně daří obnovovat zajistné smlouvy za podmínek, které jsou
v porovnání s předchozími lety stejně dobré a v mnoha ohledech i lepší.
Pojištění katastrofických rizik bude i do budoucna jednou z nejdůležitějších oblastí zajištění. V roce 2006 čelil český pojistný trh novému fenoménu v oblasti
škod způsobených přírodními živly. Vzhledem k abnormálnímu průběhu loňské zimy registrovala Česká pojišťovna obrovský počet škod způsobených tíhou
sněhu, dále násobených škodami z lokálních povodní. Frekvenční kalamitní škody a kumulace menších škod nesených na vlastní vrub v průběhu roku jsou
jednou z oblastí, které Česká pojišťovna zdárně řeší v rámci svého zajistného programu.
Pro optimalizaci struktury zajištění jsou v České pojišťovně ve stále větší míře používány nástroje dynamické finanční analýzy. Katastrofické zajištění je dále
modelováno prostřednictvím vlastních i nezávislých modelů pro modelování povodňové expozice. V této oblasti patří český pojistný trh k nejprogresivnějším
a Česká pojišťovna i díky těmto nástrojům dokáže řídit risk management a přizpůsobit zajištění potřebám jednotlivých portfolií.
Česká pojišťovna poskytuje vlastní zajistnou kapacitu pouze svým dceřiným společnostem, u části těchto obchodů následně dochází k retrocesi v rámci
příslušných zajistných programů. Součástí skupiny je od roku 2004 zajišťovna CP Re se sídlem na Kypru, která je 100% dceřinou společností České
pojišťovny. Primárním úkolem této zajišťovny je poskytovat kaptivní zajistnou kapacitu společnostem ze skupiny České pojišťovny.

Jaderný pool
Český jaderný pool (dále „ČJP“) je volné sdružení neživotních pojišťoven založené na soupojišťování a zajišťování jaderných rizik. ČJP působí jak v oblasti
pojištění domácích rizik, tak v oblasti aktivního zajištění. Jaderná rizika pro jejich specifický charakter obvykle jednotlivé pojišťovny samostatně nepojišťují.
Pojišťovny sdružené v ČJP poskytují své čisté vlastní vruby, jejichž součet pak tvoří celkovou kapacitu ČJP pro jednotlivé druhy pojišťovaných rizik. Od počátku
existence ČJP je na základě dohody zúčastněných pojišťoven vedoucím soupojistitelem Česká pojišťovna. S účinností od 1. ledna 2007 bylo představenstvem
České pojišťovny schváleno navýšení čistého vlastního vrubu Společnosti pro pojištění odpovědnosti za jaderné škody o 10 %. Výkonným orgánem ČJP je
Kancelář ČJP, která je zařazena v organizační struktuře České pojišťovny a.s.
Celkový předpis ČJP pro podíl České pojišťovny byl v roce 2006 nejvyšší v dosavadní historii ČJP. V pojištění domácích rizik sice došlo k mírnému poklesu
předpisu pojistného (cca o 0,7 %) proti předchozímu roku, avšak v aktivním zajištění došlo k výraznému navýšení předpisu přibližně o 19,9 %, což vzhledem
k podílu České pojišťovny představuje nárůst o cca 13,7 mil. Kč. V oblasti přímého pojištění jde především o pojištění odpovědnosti za jaderné škody
a o majetkové pojištění českých jaderných elektráren a menších jaderných rizik. V oblasti aktivního zajištění ČJP spolupracuje se všemi významnými
jadernými pooly ve světě.
Pojištění jaderných rizik má zvláštní postavení na pojistném trhu. Členy Českého jaderného poolu byly v roce 2006 prakticky všechny významné neživotní
pojišťovny působící na českém pojistném trhu. Podíl České pojišťovny na celkové kapacitě Českého jaderného poolu byl cca 40 %.
V oblasti přímého pojištění nebyla od počátku existence Českého jaderného poolu zaznamenána žádná pojistná plnění.
Vzhledem ke specifickému charakteru pojištění je snahou udržet do budoucna objem předpisu na úrovni roku 2006.
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Životní pojištění
Charakteristika
Nový produkt DYNAMIK Plus, který Česká pojišťovna uvedla na trh ve druhé polovině roku 2005, obohatil nabídku nosných produktů České pojišťovny
o moderní investiční životní pojištění splňující náročné požadavky klientů nejen z pohledu šíře pojistného krytí, ale též z pohledu výše zhodnocení vložených
finančních prostředků. Paletu stěžejních pojistných produktů České pojišťovny tvořily v roce 2006 mimo již zmíněný běžně placený produkt DYNAMIK Plus
běžně placená pojištění DYNAMIK a SLUNÍČKO, vkladové pojištění KOMBI a jednorázové kapitálové životní pojištění. Klíčové produktové portfolio navíc
dotváří komplexní úrazové pojištění uzavřené klienty ve většině případů jako součást jejich životních pojištění.
Vývoj trhu životního pojištění
Výrazné zpomalení, ke kterému došlo v první polovině roku 2005 a které ovlivnilo i výsledky za celý rok 2005 (meziroční růst trhu v roce 2005 pouze
o 1,6 %), bylo v roce 2006 vystřídáno oživením trhu životního pojištění. Celý trh životního pojištění podle zveřejněných dat z České asociace pojišťoven
(ČAP) vzrostl meziročně o 4,8 %. Předepsané pojistné se tak zvýšilo ze 44,9 mld. Kč na 47,1 mld. Kč. Běžně placené pojistné ve srovnání s minulým rokem
zvolnilo tempo růstu z 8,9 % na 6,7 %. Jednorázově placené pojistné, které v předchozím roce pokleslo meziročně o 13,3 %, v uplynulém roce 2006
stagnovalo a zaznamenalo meziroční pokles o 0,1 %.
Popis nejdůležitějších událostí loňského roku
Po úspěšných aktivitách roku 2005 zaměřených na zvyšování pojistné ochrany u klientů, kteří mají již několik let sjednané úrazové pojištění jako součást
životního pojištění, Česká pojišťovna v roce 2006 zahájila další zvyšování pojistné ochrany nejen úrazového, ale také životního pojištění.
Touto aktivitou byl odstartován nový obchodní model komunikace přístupu ke klientům. Dosavadní model zaměření na „Klienta“ je postupně nahrazován
modelem zaměření na „Rodinu“. Nový přístup umožnil jednodušší vstup do rodiny a vytvořil prostor k poskytování maximálního servisu rodině včetně
možnosti kompletního propojištění všech jejích členů, a to v rámci jedné obchodní schůzky s klientem.
S ohledem na vysokou tržní poptávku bylo v roce 2006 obnoveno sjednávání produktu jednorázově placeného kapitálového životního pojištění s některými
úpravami. Plošný prodej byl zahájen v červenci a do konce roku bylo realizováno pojistné ve výši 135 mil. Kč s průměrným pojistným 110 tis. Kč na smlouvu.
Zavedení produktu pomohlo zaplnit mezeru v portfoliu jednorázově placených životních pojištění a zmírnilo klesání podílu na trhu jednorázového kapitálového
životního pojištění.
V loňském roce se Česká pojišťovna také zaměřila na cross-sell aktivity. V návaznosti na již osvědčené a úspěšné korespondenční akce byli v průběhu
celého roku aktivně oslovováni vybraní klienti Penzijního fondu ČP a Home Creditu. Celkem se jednalo o 250 tisíc klientů, kteří byli kontaktováni v několika
vlnách s nabídkou cenově zvýhodněného úrazového pojištění.
Během celého loňského roku se nadále dařilo významně podporovat obchodní službu v prodeji flexibilního životního pojištění s možností investiční složky
DYNAMIK Plus. Vzrostl počet certifikovaných pojišťovacích poradců, kteří za loňský rok úspěšně uzavřeli 24 000 pojistných smluv. V objemu produkčního
pojistného dostihoval v druhé polovině roku tento produkt tradiční DYNAMIK. Podíl na objemu nově sjednávaných smluv činil ke konci roku 2006 již 18,4 %.
Postavení na pojistném trhu
Předepsané pojistné, které Česká pojišťovna v roce 2006 od svých klientů vybrala, dosáhlo objemu 13,2 mld. Kč a celkový tržní podíl činil 28,1 %. V běžně
placeném pojistném se podařilo zvýšit meziroční předepsané pojistné o 4,6 % na 11,8 mld. Kč, čímž si pojišťovna udržela s podílem 34,1 % čelné místo na trhu.

Příjemná setkání
s blízkými, letmé zážitky
všedních dnů, malé radosti
i velké plány skládají
pestrý kaleidoskop života.
Harmonie vztahů a prostředí
i tradiční hodnoty
nám dávají pocit
jistoty a pohody

Česká pojišťovna je lídrem
českého trhu životního pojištění.
Její produkt Životní pojištění Dynamik se
v hlasování veřejnosti v anketě Zlatá koruna
2006 stal nejoblíbenějším pojistným
produktem v České republice.
Životní pojištění DYNAMIK
a jeho investiční verzi DYNAMIK Plus
již uzavřelo téměř milion klientů.
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Výsledky pojištění podle skupin životního pojištění
Nárůst výše předepsaného pojistného, kterého dosáhlo nové investiční životní pojištění DYNAMIK Plus v roce 2005, pokračoval i v loňském roce. Skupina
pojištění spojeného s investičním fondem zvýšila svůj předpis proti roku 2005 o 220 % a produkt DYNAMIK Plus se stal v roce 2006 třetím
nejprodávanějším produktem České pojišťovny.
Nejprodávanější produkt na českém pojistném trhu DYNAMIK se těšil i v roce 2006 zájmu klientů, kteří oceňují u tohoto moderního produktu především
jeho flexibilitu.
Pozitivních výsledků dosáhla Česká pojišťovna v prodeji dětského pojištění SLUNÍČKO. Ve srovnání s rokem 2005 se podařilo zvýšit počet uzavřených
smluv o více než 4 %.
Pokles předepsaného pojistného u skupiny produktů důchodového pojištění je dán dožíváním dříve uzavřených smluv, v současné době již není žádný
produkt z této skupiny klientům nabízen.
Výborných výsledků dosahuje dlouhodobě skupina doplňkového úrazového pojištění, které se dařilo i v roce 2006, když zvýšila objem předepsaného
pojistného o 5,5 %.
Vývoj kmene životního pojištění
Kmenové běžně placené pojistné na životní pojištění dosáhlo v roce 2006 objemu 11,6 mld. Kč a proti stejnému období loňského roku vzrostlo o 1 %. Počet
smluv v kmeni životních pojištění v roce 2006 (3,1 mil. ks) poklesl o 5 % ve srovnání s rokem 2005. Vývoj kmene souvisí se změnami produktové nabídky
České pojišťovny.
Největší rozvoj kmene vykázalo odvětví Pojištění spojené s investičním fondem (+175% nárůst kmenového, běžně placeného pojistného, +120% nárůst
počtu pojištění). Naproti tomu největší pokles zaznamenala Důchodová pojištění (-10% pokles kmenového, běžně placeného pojistného, -11% pokles
počtu ks). Česká pojišťovna z důvodu eliminace rizika dlouhověkosti aktuálně nenabízí běžně placená důchodová pojištění.
Nové produkty
K 1. září 2006 zařadila Česká pojišťovna do své nabídky modifikované investiční životní pojištění PROFI Invest. Produkt byl připraven pro externího partnera,
společnost OVB, s cílem posílit podíl na nové produkci zprostředkované OVB. PROFI Invest umožňuje alokaci pojistného do portfolií aktivně spravovaných
externím správcem, společností Conseq Investment Management, a zároveň i do fondů spravovaných ČP INVEST. Zavedení PROFI Investu splnilo
očekávané obchodní cíle České pojišťovny s předpokladem budoucí úspěšné spolupráce s OVB.
Produkt DYNAMIK Plus byl rozšířen o nabídku nových fondů správce ČP INVEST – jedná se fond ropného a energetického průmyslu, fond nemovitostních
akcií a zlatý fond.
Vyplacená plnění
V roce 2006 poklesla vyplacená plnění oproti předchozímu roku o 23 % na 8,8 mld. Kč. Objem byl snížen ukončením přepracování starých smluv životního
pojištění na nové smlouvy v roce 2005. Celkově bylo vyřízeno 526 tisíc pojistných událostí.
Stejně jako v předchozích letech bylo nejvíce vyplacených plnění v odvětví Pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo dožití. Největší objem prostředků
v roce 2006 byl vyplacen z důvodu dožití pojistných smluv (4,4 mld. Kč).
Výhled
Růst pojistného trhu v loňském roce předznamenává další úspěšný rok v životním pojištění. Poměrně vysoké tempo růstu mezd doprovázené nízkou mírou
inflace a vzrůstajícím povědomím veřejnosti o výhodách a přednostech životního pojištění je solidním základem očekávaného růstu trhu životního pojištění
v následujících letech. Lze očekávat, že podíl předepsaného pojistného životního pojištění na hrubém domácím produktu bude dále narůstat a bude se
přibližovat obvyklému podílu ve vyspělých zemích.
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Klientský servis
Klientský servis České pojišťovny zastřešuje veškerou administrativní činnost spojenou s pojistnými smlouvami, jako je zanesení smluv do systému,
provádění změn ve smlouvách a zpracování plateb pojistného. Další důležitou úlohu plní při likvidaci pojistných událostí – od nahlášení škody po výplatu
pojistného plnění. Prostřednictvím komunikačního centra a centrální podatelny a výpravny zabezpečuje Klientský servis veškerou písemnou a telefonní
komunikaci s klienty, dealery pojištění a obchodními partnery.
Po úspěšném dokončení centralizace administrativních činností z agentur pokračoval Klientský servis cestou kontinuálního zvyšování produktivity ve všech
svých aktivitách. V roce 2006 se tato produktivita zvýšila o 10 %. Tohoto zvýšení se podařilo dosáhnout především soustavnou optimalizací procesů,
vylepšením motivačního systému zaměstnanců a snahou o automatizaci činností. Kromě zvyšování produktivity se pozornost zaměřila i na úsporu nákladů
v dalších oblastech. V roce 2006 byl například dokončen přesun komunikačního centra z Prahy do Pardubic, byly vyjednány výhodnější podmínky pro
platební styk a zlepšeno řízení dodavatelů.
Rok 2006 byl zlomový pro naše komunikační centrum, které kromě poskytovaní služeb začalo i s prodejem pojištění klientům, kteří sami kontaktovali
Klientský servis. Kromě prodeje po telefonu Klientský servis připravil prodej pojištění přes internet, kde si může klient sjednat povinné ručení, havarijní
pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. V současné době Česká pojišťovna připravuje další rozvoj produktů a služeb
nabízených prostřednictvím internetu, aby si i do budoucna udržela v tomto prodejním kanálu nejucelenější nabídku prodávaných produktů a přidala
klientům i něco navíc.
Kromě rozvoje přímých distribučních kanálů (telefonu a internetu) se v roce 2007 Klientský servis soustředí na další optimalizaci procesů. Jedním z cílů je
vyškolit více pracovníků na optimalizaci metodou „lean“.

Finanční investice
Investiční aktivity
Nejvýznamnější oblastí činnosti České pojišťovny po pojištění a zajištění je oblast finančního umístění (investic), které tvoří ve finančním vyjádření
převážnou část aktiv bilanční sumy Společnosti. Slouží ke krytí technických rezerv i vlastního kapitálu pojišťovny. Ta část finančního umístění, která slouží ke
krytí technických rezerv, je regulována vyhláškou č. 303/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví a která prostřednictvím
limitů položek skladby finančního umístění reguluje strukturu finančních investic pojišťovny. Česká pojišťovna na tyto regulatorní limity navazuje řadou
interních předpisů, jejichž smyslem je docílit bezpečnosti, výnosnosti a likvidity finančních investic a za každých okolností zajistit schopnost České
pojišťovny dostát svým závazkům vůči klientům v neživotním i životním pojištění.
V roce 2006 Česká pojišťovna dosáhla zisku z finančních investic, jejichž zdroji jsou technické rezervy, ve výši 5,292 mld. Kč. Hlavním důvodem tohoto
příznivého výsledku byl zejména pozitivní vývoj na domácích i zahraničních akciových trzích a obezřetná strategie v řízení aktiv a pasiv u fixně úročených
instrumentů.
Výkonnost investic do pevně úročených instrumentů (zejména obligací) dosáhla výše 3,51 % p.a. u portfolií, jejichž zdroji jsou rezervy životního pojištění,
a 2,84 % p.a. u aktiv kryjících neživotní rezervy. Výnosová křivka se v roce 2006 posunula výše a snížila sklon, to znamená, že ceny na dluhopisových trzích
klesaly. To bylo příčinou snížení reálné hodnoty obligací, které tvoří významnou část finančního umístění, oproti tomu se ovšem snížila reálná hodnota
závazků ze životního pojištění. Akciové instrumenty na rozdíl od toho zaznamenaly opačný vývoj a jejich zhodnocení dosáhlo 15,68 % p.a. u životní části
a 15,40 % p.a. u aktiv, jejichž zdroji jsou rezervy neživotního pojištění. Globální akciové trhy prošly významnou korekcí v polovině roku 2006, ovšem ve
druhém pololetí své ztráty zcela vymazaly a dostaly se na nová historická maxima.
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Objem aktiv finančních investic v rámci finančního umístění životních a neživotních technických rezerv za rok 2006 je zachycen v následujícím grafu
„Struktura finančních investic v rámci finančního umístění v účetní hodnotě IFRS dle zdroje financování“.
Finanční umístění prostředků, jejichž zdroji jsou rezervy životních pojištění
K 31. prosinci byla největší část prostředků, jejichž zdrojem je životní technická rezerva, investována do pevně úročených instrumentů (73,2 %, 50,551 mld. Kč).
Jde především o finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování (dluhové cenné papíry
35,682 mld. Kč) a termínované vklady u bank (7,511 mld. Kč). Tato část portfolia je tvořena hlavně tuzemskými a zahraničními státními cennými
papíry a cennými papíry prvotřídních emitentů, resp. vklady u kapitálově silných domácích nebo zahraničních bank. Pro rezervy životního pojištění je
charakteristická delší doba trvání, a tudíž jsou tyto rezervy alokovány převážně do konzervativních instrumentů s delší dobou splatnosti, které zajišťují
stabilní dlouhodobé zhodnocení.
Druhou objemově nejvýznamnější skupinu aktiv, jejichž zdroji jsou rezervy životního pojištění, tvoří majetkové cenné papíry (akcie a ostatní cenné papíry
s proměnlivým výnosem). Jejich objem dosahuje výše 15,460 mld. Kč, což představuje 22,4 %. Akcie a podílové listy patří k investicím, jejichž účelem je
zajistit portfoliu růst v dlouhodobém investičním horizontu a vhodně doplnit portfolio s majoritní úrokovou složkou z hlediska optimalizace výnosu
a diverzifikace rizika.
Podíl ostatního majetku na celkovém objemu aktiv na konci roku 2006 činil 4,4 %. Ostatní majetek tvořily obchodní a ostatní pohledávky a investiční
majetek. Jeho objem představuje 3,008 mld. Kč a tvoří zbývající část struktury portfolia prostředků životního pojištění, jak uvádí graf „Struktura finančních
investic v rámci finančního umístění v účetní hodnotě IFRS financovaných rezervami životních pojištění“.
Celkový zisk finančních investic v rámci finančního umístění, jejichž zdroji jsou rezervy životních pojištění, v roce 2006 dosáhl 4,218 mld. Kč. Úrokové
a obdobné výnosy činily 2,061 mld. Kč.
Z obchodování s cennými papíry bylo dosaženo výnosu 1,628 mld. Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady z investičního majetku představoval 35 mil. Kč.

Struktura finančních investic v rámci
finančního umístění (v účetní hodnotě IFRS)
dle zdroje financování

Struktura finančních investic v rámci
finančního umístění (v účetní hodnotě IFRS)
financovaných rezervami životních pojištění

2%

Struktura finančních investic v rámci
finančního umístění (v účetní hodnotě IFRS)
financovaných rezervami neživotních pojištění

0,3 %

4,4 %

24 %

24,1 %

22,4 %

73,2 %

75,6 %

74 %

■ Životní technické rezervy
■ Neživotní technické rezervy
■ Ostatní zdroje

■ Pevně úročené instrumenty
■ Majetkové cenné papíry
■ Ostatní majetek

■ Pevně úročené instrumenty
■ Majetkové cenné papíry
■ Ostatní majetek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

55

Finanční umístění prostředků, jejichž zdroji jsou rezervy neživotních pojištění
K 31. prosinci 2006 bylo celé portfolio neživotních rezerv ve výši 22,390 mld. Kč tvořeno převážně pevně úročenými instrumenty (75,6% podíl). Šlo
především o finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů neurčená k obchodování (dluhové cenné papíry) v objemu
12,562 mld. Kč. Termínované vklady u bank činily 2,893 mld. Kč.
Z celkového objemu rezerv neživotních pojištění připadá 24,1 % na majetkové cenné papíry (5,401 mld. Kč), což rovněž znázorňuje graf „Struktura
finančních investic v rámci finančního umístění v účetní hodnotě IFRS financovaných rezervami neživotních pojištění“. Způsob investování těchto prostředků
se 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.
Celkový zisk z finančního umístění prostředků, jejichž zdroji jsou neživotní technické rezervy, v roce 2006 dosáhl 1,074 mld. Kč. Největší měrou se na tomto
výsledku podílejí úrokové a obdobné výnosy, jež dosáhly objemu 414 mil. Kč. Obchodování s cizoměnovými instrumenty přispělo výnosem 341 mil. Kč.
Struktura finančních investic v rámci finančního umístění v účetní hodnotě IFRS dle zdroje financování
IFRS řádek
1.03.02.00
1.03.02.10
1.03.02.11
1.03.02.12
1.03.02.13
1.03.02.20
1.03.02.21
1.03.02.22
1.03.02.24
1.03.03.00
1.03.03.10
1.03.03.20
1.03.04.00
1.03.04.10
1.03.05.00
1.03.05.10
1.03.05.11
1.03.05.12
1.03.05.14
1.03.05.15
1.03.05.20
1.03.05.21
1.03.05.30
1.03.05.35
1.04.00.00

Název – IFRS řádek
Životní rezervy (v Kč)
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
proti účtu nákladů nebo výnosů
51 804 449 453,51
Finanční aktiva k obchodování
10 185 308 641,28
Dluhové cenné papíry
124 866 666,67
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
9 523 372 264,87
Kladná tržní hodnota derivátů
537 069 709,74
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou
proti účtu nákladů nebo výnosů neurčená k obchodování
41 619 140 812,23
Dluhové cenné papíry
35 682 241 598,63
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
5 936 899 213,60
Ostatní
0,00
Finanční aktiva k prodeji
4 021 899 430,66
Dluhové cenné papíry
4 021 899 430,66
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
0,00
Finanční aktiva držená do splatnosti
1 886 610 183,10
Dluhové cenné papíry
1 886 610 183,10
Úvěry a pohledávky
8 394 266 238,62
Úvěry a půjčky bankám
8 298 001 137,41
Termínované vklady u bank
7 511 410 327,41
Poskytnuté úvěry a půjčky
0,00
Pohledávky z repo operací
786 590 810,00
Ostatní
0,00
Úvěry a půjčky nebankovním subjektům
0,00
Úvěry nebankovním subjektům včetně půjček
poskytnutých pojistníkům
0,00
Pohledávky
96 265 101,21
Obchodní a ostatní pohledávky
96 265 101,21
Investiční majetek
2 911 593 997,07
Celkem
69 018 819 302,96

%

Rok 2006
Neživotní rezervy (v Kč)

%

75,06
14,76
0,18
13,80
0,78

18 044 905 398,95
4 047 874 916,90
0,00
3 965 737 274,49
82 137 642,41

80,59
18,08
0,00
17,71
0,37

60,30
51,70
8,60
0,00
5,83
5,83
0,00
2,73
2,73
12,16
12,02
10,88
0,00
1,14
0,00
0,00

13 997 030 482,05
12 561 561 871,74
1 435 468 610,31
0,00
242 552 417,11
242 552 417,11
0,00
0,00
0,00
4 102 991 944,23
4 044 617 245,88
2 892 696 657,74
168 316 043,14
983 604 545,00
0,00
0,00

62,51
56,10
6,41
0,00
1,08
1,08
0,00
0,00
0,00
18,32
18,06
12,92
0,75
4,39
0,00
0,00

0,00
0,14
0,14
4,22
100,00

0,00
58 374 698,35
58 374 698,35
0,00
22 390 449 760,29

0,00
0,26
0,26
0,00
100,00
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Lidské zdroje
Česká pojišťovna usiluje o získání a udržení nejlepších zaměstnanců poskytujících klientům služby na nejvyšší úrovni. Ke stabilizaci zaměstnanců
společnosti přispěly v roce 2006 programy zaměřené zejména na odborný a kariérový růst zaměstnanců. Pokračující trend zefektivňování procesů vedl
i v roce 2006 ke snížení počtu zaměstnanců. Fyzický počet zaměstnanců na konci roku 2006 byl 5270 osob, během roku tedy došlo ke snížení počtu
zaměstnanců o 147 osob oproti stavu v roce 2005. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 311 v porovnání s rokem 2005 a činil 5251 osob.
V rámci rozvoje manažerských dovedností byl zahájen program KOMPAKT pro nově nastupující manažery a Cafeterie soft odborných seminářů. Byly zahájeny
další cykly rozvojových programů Expertní a Profesní Pool a současně pokračovala série odborných odpoledních seminářů na vybraná témata. V souladu se
zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, bylo realizováno školení pro výhradní pojišťovací poradce
zakončené certifikací a v souvislosti s jeho novelou se uskutečnila zkouška odborné způsobilosti u všech zaměstnanců, kteří svojí činností spadají pod znění
novely. Ke stabilizaci zaměstnanců přispěl i systém vnitřních výměnných stáží a exkurzí za současného rozšiřování standardů chování a procesní obsluhy.
V roce 2006 Česká pojišťovna obdržela cenu „Zaměstnavatel roku 2006“ za nejlepší regionální HR projekt. Postupné rozšiřování výkonového odměňování
a posilování role obsazování klíčových pozic z vnitřních zdrojů zvyšovalo atraktivitu České pojišťovny nejen pro uchazeče o zaměstnání, ale i pro vlastní
zaměstnance. Standardní jsou již zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnancům společnosti v rámci kolektivní smlouvy – příspěvky na životní
pojištění, penzijní připojištění, na stravování, manažerský zdravotní program, ale i celoplošné podpůrné zdravotně preventivní akce. Nedílnou součástí života
firmy jsou společenské a sportovní akce pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.
Celkový trend posilování znalosti pojistných procesů vede nejen ke zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými útvary Společnosti, ale zejména ke zkvalitnění
služeb poskytovaných klientům České pojišťovny.

Hlavní marketingové aktivity a společensky prospěšná činnost
Marketingové aktivity České pojišťovny se v roce 2006 zaměřovaly hlavně na celoroční podporu nejprodávanějšího životního pojištění DYNAMIK, dětského
pojištění SLUNÍČKO, Penzijního připojištění a pojištění motorových vozidel. Produktové kampaně měly za úkol posílit budování silné značky s nejvyšší
atraktivitou a obchodním potenciálem ve vztahu k nabídce jednotlivých pojišťoven. Byla podporována komunikace klíčových atributů Společnosti, a to
rychlostí řešení pojistných události, kvalitními a moderními službami prostřednictvím konkrétních benefitů: rychlosti vyřízení pojistné události do 5 dnů,
možnosti vyřízení pojištění po internetu a telefonu a možnosti sjednání pojištění, které se přizpůsobí potřebám zákazníka. Kromě toho se Společnost
zaměřila na komunikaci a rychlost vyřízení pojistné události malým a středním podnikatelům.
V roce 2006 Společnost pokračovala nejen v získávání nových zákazníků, ale i ve vytváření předpokladů pro jejich dlouhodobou věrnost značce.
Česká pojišťovna dále rozšířila produktové portfolio v distribučním kanálu Česká pošta zavedením prodeje povinného ručení a v MLM sítích uvedením
životního pojištění DYNAMIK Plus.
V roce 2006 Společnost navázala ve sponzorských aktivitách na dlouhodobé a osvědčené sponzorské platformy podporou ledního hokeje, Velké pardubické
České pojišťovny, Škoda Octavia Cupu, CZECH TOP 100 a Letních shakespearovských slavností.
Česká pojišťovna i v roce 2006 pokračovala ve svých dlouhodobých aktivitách v oblasti bezpečnosti, kam jednoznačně patří dlouholetý sponzoring
dopravního zpravodajství „Modrá vlna České pojišťovny“. V roce 2004 byl zahájen společný projekt ministerstva dopravy BESIP a České pojišťovny,
realizovaný formou Public-Private-Partnership „Vítejte v našem městě“. Bezmála 50 měst a obcí se již zapojilo do tohoto projektu a další se neustále hlásí.
V rámci dalšího projektu ČP Index bezpečnosti, který byl spuštěn v loňském roce, se vyhlašují i nejbezpečnější okresní a krajská města naší republiky.
Ve spolupráci s Policií ČR pokračovala Česká pojišťovna v projektu Gentleman silnic. Jde o titul udělovaný řidičům za záchranu života při závažné dopravní
nehodě, za rychlou reakci a odvahu. Další společný dopravněbezpečnostní projekt České pojišťovny a Policie ČR je „Jezdíme s úsměvem“, v jehož rámci
od poloviny května do konce října kontrolují řidiče po celé ČR policisté se školáky ve speciálních reflexních vestách od České pojišťovny. Hříšníci dostávají
kresbu zamračeného autíčka a ti, kteří předpisy dodržují, samolepku usměvavého auta. Podpořit je přicházejí také známí automobiloví závodníci, např. Karel
Loprais, Roman Kresta nebo Jarek Janiš. Projektu se na několika desítkách míst účastní více než tři tisíce školáků.
Česká pojišťovna se v listopadu 2006 připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu. Stala se tak jedinou českou finanční institucí, která
podporuje tuto iniciativu Evropské komise. Jejím cílem je snížit do roku 2010 počet obětí dopravních nehod na polovinu.
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Informační technologie
Výsledky roku 2006
Česká pojišťovna dokončila v průběhu roku 2006 proces budování silné centralizované IT organizace. Konkrétními kroky byly především centrálně řízená IT
podpora (administrace a požadavky managementu) a silná funkce centrálního IT managementu. Důležitým faktorem, který rovněž velkou měrou přispěl ke
zdokonalení IT organizace, bylo oddělení funkce IT provozu od IT vývoje; samostatná funkce IT architektury existuje již od roku 2004. Vzrostl počet
podporovaných distribučních kanálů a podstatně se pokročilo v diferenciaci odborníků rozvíjením specifických profesionálních znalostí. Zvýšilo se také
monitorování zaváděním business kontinuity managementu.
V oblasti IT vývoje Společnost v roce 2006 dokončila oddělení provozu od vývoje u posledních klíčových systémů (systém pro životní pojištění a systém pro
zpracování provizí) a zároveň významně zrychlila jejich pravidelné dávkové procesy. V roce 2006 byl dále dokončen dlouhodobý projekt centralizace
neživotního pojištění implementací nového systému TIA. V neposlední řadě Česká pojišťovna vstoupila na trh s novým řešením internetového a telefonního
prodeje vybraných pojištění.
V oblasti provozu IT byla dokončena restrukturalizace metropolitní datové sítě, podařilo se dokončit Disaster Recovery pro kritické aplikace TIA a JOK a toto
řešení úspěšně prošlo zkouškami.
V roce 2006 byly rovněž do rutinního provozu předány významné business aplikace TIA, KDP a Provize.
Úsek provozu nastavil zavádění procesů ITIL, Servise Desk a Migrační Management. Do značné míry byla dokončena standardizace vybavení koncových
uživatelů PC a notebooky.
Mezi klíčové bezpečnostní aktivity roku 2006 patřila aktualizace IT bezpečnostních politik, částečná aktualizace interních IT směrnic, zapojení
bezpečnostních útvarů do IT procesů (především Helpdesku a Change managementu), nezávislé zhodnocení stavu bezpečnosti IT, aktualizace Business
impact analýzy (BIA) s důrazem na tvorbu krizových plánů pro business útvary a vytvoření konfiguračních standardů pro pracovní stanice.
Výhled do budoucna a IT Strategie
IT České pojišťovny bude podporovat segmentovaně orientovanou strategii. V oblasti nových funkcionalit informačních systémů je očekáván silný rozvoj
nových produktů životního i neživotního pojištění. Připravuje se vylepšení datového skladu a zjednodušení reportingu. V neposlední řadě je kladen důraz na
vývoj CRM aktivit v České pojišťovně (Contact a Campaign Management).
IT Strategie je směřována rovněž k co nejvyšší transparentnosti IT, především v oblasti SLA. Přebírá záměr kompletní odpovědnosti za vývoj IT, takže do
budoucna bude jedním z hlavních cílů IT přijetí plné odpovědnosti interních IT útvarů za všechny dodávky IT v rámci projektů. Velká pozornost v rámci nové
strategie IT je věnována optimalizaci procesů, zejména implementaci dalších procesů v souladu s metodikou ITIL. Kromě toho se Společnost zaměřuje na
zvýšení efektivity, dostupnosti a bezpečnosti provozu informačních systémů (optimalizace rozsáhlých systémů vedení neživotních pojistných smluv
a zpracování plateb, další zlepšení aplikace JOK, kompletní migrace TIA a zvýšení automatického procesu dokončení oddělení vývoje IT od provozu IT).
V oblasti financí se IT Strategie zaměřuje především na zdokonalení procesu plánování, nákladové transparence (optimalizování nákladů na provoz a údržbu
informačních systémů) a také na redukci počtu dodavatelů.
V oblasti IT architektury a bezpečnosti bude v roce 2007 dokončena aktualizace interních IT směrnic s důrazem na bezpečnostní vzdělávání pracovníků
Společnosti. Bude zahájena bezpečnostní kontrolní činnost technologií i procesů, revize řízení přístupu pracovníků Společnosti k informačním aktivům
a revize monitoringu uživatelů informačních systémů.
Hlavním záměrem je v nejbližších letech především intenzivní rozvoj produktů životního pojištění (investiční životní pojištění, flexibilní životní pojištění)
i neživotního pojištění, podporovaný segmentovaným přístupem a multikanálovou distribucí.
Plánuje se ukončení procesu migrace neživotního systému KOS do TIA, monitorování, optimalizace a zlepšení dávkových procesů v systémech TIA, CZP
a APH, zjednodušení architektury DWH, další zlepšení infrastruktury front-end systému JOK a v neposlední řadě standardizace a redukce provizního systému.

MODERNÍ TECHNOLOGIE
PROMĚŇUJÍ NÁŠ ŽIVOT
V NEKONEČNÝ TOK
INFORMACÍ A PODNĚTŮ.
ZKRACUJÍ VZDÁLENOSTI
MEZI LIDMI, UMOŽŇUJÍ
SDÍLET MYŠLENKY,
ZKUŠENOSTI I PROŽITKY.
SVĚT SE PŘIBLIŽUJE,
ZATÍMCO OBZOR NAŠICH
MOŽNOSTÍ SE POSOUVÁ
STÁLE DÁL.

Při likvidaci pojistných událostí došlo

k dalšímu zlepšení v oblasti efektivnosti

práce. Česká pojišťovna tak mohla vyhlásit

závazek vůči klientům, zlikvidování pojistné

události do

5 dnů

od dodání

posledního dokladu, který je standardně

plněn ve více než

95%

případů.
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Výhled pro příští období
Hlavním krátkodobým a střednědobým cílem Společnosti zůstává i nadále udržení její dosavadní pozice na českém trhu v oblasti životního i neživotního
pojištění a přitom zvyšování hodnoty Společnosti. Česká pojišťovna se i nadále hodlá profilovat jako pojišťovací ústav nabízející pojištění i finanční produkty
a služby té nejširší klientele.
Společnost vstoupila do roku 2007 se stabilizovanými kmeny neživotního pojištění a standardně probíhajícími obchody. Intenzivně pracuje na implementaci
nových produktů a vnitrofiremních procesů tak, aby investice do nových technologií vedle prostoru pro zvyšování obchodní úspěšnosti přinesly i úspory
v oblasti správní režie.
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Doplňující informace k finanční situaci
a výsledkům hospodaření
Informace o odměnách uhrazených auditorovi
Druh služby
tis. Kč
Služby související s auditem
Ostatní služby
Celkem

Pro Českou pojišťovnu
Uhrazené
Z toho za účetní
v roce 2006
období 2006
7 735
7 735
22 084
21 918
29 819
29 653

Pro konsolidovaný celek České pojišťovny
Uhrazené
Z toho za účetní
v roce 2006
období 2006
5 153
5 153
11 471
10 816
16 624
15 969

Základní prvky manažerské motivace v roce 2006
Členové představenstva (dozorčí rady), kteří jsou zároveň v zaměstnaneckém vztahu k České pojišťovně na základě pracovní smlouvy nebo jmenování, mají
dle stanov a rozhodnutí valné hromady nárok na odměnu člena představenstva (dozorčí rady).
Základní mzda
Základní mzda se u manažerů, stejně jako u ostatních zaměstnanců, řídí mzdovým řádem a pravidly definovanými kolektivní smlouvou. Konkrétní výše
základní mzdy je u manažerských pozic stanovena individuálně manažerskou smlouvou (případně mzdovým výměrem) a odpovídá běžné praxi českého trhu.
Bonus a případná jiná variabilní složka mzdy
Bonus, případně jiná variabilní složka mzdy (výkonová odměna, projektová odměna apod.), se řídí jednotnými pravidly. Nárok na bonus je definován
písemnou formou v rámci kalendářního roku. Písemný příslib zahrnuje definici úkolů a cílů manažera, výši odměny a pravidla vyplácení. Průměrná výše
bonusu v případě splnění stanovených úkolů je 4,5násobek základního měsíčního platu a v zásadě odráží běžnou úroveň trhu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

61

Vývoj solventnosti České pojišťovny
Tabulka uvádí výsledky výpočtu za roky 2004 a 2005 podle vyhlášky č. 303/2004 Sb., rok 2006 podle vyhlášky 96/2006 Sb., kterými se provádí zákon
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Ukazuje se, že dlouhodobý vývoj solventnosti České pojišťovny je příznivý. Snížení disponibilní míry solventnosti v roce 2006 je způsobeno změnou kapitálu díky
vyplacení dividendy v roce 2006. Přesto však Česká pojišťovna bezpečně splňuje podmínky požadované míry solventnosti v životním i neživotním pojištění.
mld. Kč
Životní pojištění
Požadovaná míra solventnosti
Disponibilní míra solventnosti
Neživotní pojištění
Požadovaná míra solventnosti
Disponibilní míra solventnosti

2006

2005

2004

3,4
13,2

3,2
14,5

3,1
14,2

2,6
6,5

2,5
8,4

2,6
5,3

Poznámka: zajištění je podle vyhlášky č. 303/2004 Sb. součástí neživotního pojištění.

Údaje o půjčkách
V roce 2006 ani v roce 2005 Společnost neevidovala žádné půjčky nebo zálohy poskytnuté členům představenstva a dozorčí rady.
Podřízený úvěr od akcionáře
Společnost přijala od společnosti PPF Group N.V. na základě smlouvy o poskytnutí úvěru vázaného podmínkou podřízenosti ze dne 10. června 2003 úvěr
v objemu 2 500 000 000 Kč splatný v roce 2018. Podřízený úvěr byl v roce 2006 v souvislosti s operací split-off splacen a k 31. prosinci 2006 neměla Česká
pojišťovna žádný podřízený dluh – viz Příloha kapitola F.15.
Soudní, správní a rozhodčí řízení
Společnost vede soudní spor s Fondem národního majetku ČR (dále jen „FNM“), v němž se FNM domáhá plnění z titulu smlouvy o uzavření smlouvy
budoucí, která byla mezi Společností a FNM uzavřena dne 8. října 1997, přičemž Společnost v rámci tohoto sporu namítá, že předmětný nárok FNM
neexistuje. Vedení Společnosti je s ohledem na učiněné úkony, známé informace a právní analýzy toho názoru, že by žalobci nemělo být vyhověno.
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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
tis. Kč
2000
I. čtvrtletí 2001
2001
I. čtvrtletí 2002
2002
I. čtvrtletí 2003
2003
I. čtvrtletí 2004
2004
I. čtvrtletí 2005
2005
I. čtvrtletí 2006
2006
I. čtvrtletí 2007

Výstavba
a rekonstrukce
581 906
10 181
536 674
23 716
406 452
67 505
467 688
78 820
725 076
226 616
416 090
52 571
357 758
121 848

Zařízení
6 544
–
17 310
2 644
16 971
1 446
10 914
1 487
12 536
2 250
17 117
607
8 933
1 658

Kancelářská
a výpočetní technika
195 423
40 192
211 367
13 499
385 117
142 845
936 667
62 339
955 269
157 475
1 116 103
64 819
698 153
73 219

Ostatní

Celkem

85 981
11 929
75 884
11 885
79 489
7 557
75 357
6 707
26 096
4 176
9 291
72
9 986
154

869 854
62 302
841 235
51 744
888 029
219 352
1 490 626
149 353
1 718 978
390 517
1 558 601
118 069
1 074 830
196 879

Česká pojišťovna provádí investice nefinančního typu pouze v tuzemsku a z vlastních zdrojů. Objem nefinančních investic České pojišťovny v dalších letech
je očekáván zhruba na úrovni 1,2 mld. Kč.
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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. prosinci 2000
Počet
Celková výměra
Současná hodnota k 31. prosinci 2001
Počet
Celková výměra
Současná hodnota k 31. prosinci 2002
Počet
Celková výměra
Současná hodnota k 31. prosinci 2003
Počet
Celková výměra
Současná hodnota k 31. prosinci 2004
Počet
Celková výměra
Současná hodnota k 31. prosinci 2005
Počet
Celková výměra
Současná hodnota k 31. prosinci 2006
Počet
Celková výměra

tis. Kč
ks
m2
tis. Kč
ks
m2
tis. Kč
ks
m2
tis. Kč
ks
m2
tis. Kč
ks
m2
tis. Kč
ks
m2
tis. Kč
ks
m2

Pozemky
781 266
–
1 235 809
743 117
–
1 221 554
818 975
–
1 082 620
797 312
–
853 298
749 049
–
830 425
328 702
–
792 647
419 756
–
696 018

Stavby
6 861 931
225
–
7 351 795
205
–
7 656 385
198
–
5 740 121
161
–
6 261 612
159
–
5 810 655
150
–
5 051 123
91
–

Pořízení a zálohy
333 351
–
–
435 909
–
–
838 138
–
–
1 074 434
–
–
729 385
–
–
353 419
–
–
349 805
–
–

Celkem
7 976 548
225
1 235 809
8 530 821
205
1 221 554
9 313 498
198
1 082 620
7 611 867
161
853 298
7 740 046
159
830 425
6 492 776
150
792 647
5 820 684
91
696 018

Údaje o osobách, v nichž má Česká pojišťovna účast přesahující 10 % jejího čistého ročního zisku
(k 31. 12. 2006; na základě údajů dostupných Společnosti k datu zpracování této výroční zprávy)
Název

Sídlo

IČO

CP Reinsurance
Florinis 11, Nikósie,
company Ltd.
Kyperská republika
Penzijní fond
Truhlářská 1106/9, Praha 1
České pojišťovny, a.s.
RAO UES (GDR)
Moskva
ZENTIVA B.V.
Fred. Roeskestraat 123,
1076 EE Amsterdam

n/a
61858692
n/a
n/a

Předmět
podnikání
Zajišťovací služby

ZK
(tis. Kč)
1 141 176

Podíl na ZK
(%)
100,00

Pořizovací.cena
(tis. Kč)
1 305 096

Penzijní připojištění

213 700

100,00

1 559 137

Energetika
Výroba léků

n/a
10 486

n/a
10,92 %

852 403
4 753 262
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Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada v průběhu roku 2006 zajišťovala úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Sešla se na 11 zasedáních. Dozorčí rada dohlížela
na výkon působnosti představenstva Společnosti a na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Kontrolovala, zda se podnikatelská činnost
Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a pokyny valných hromad, resp. rozhodnutími jediného akcionáře. Dozorčí
rada se též zabývala stížnostmi klientů či obchodních partnerů Společnosti, které jí byly doručeny.
V roce 2006 uplynulo čtyřleté funkční období členů dozorčí rady, a to: Bc. Evy Dytrychové a Ing. Marie Kortové. Ve volbách byl zvolen Ing. Marek Orawski.
Ing. Jaromír Prokš odstoupil z dozorčí rady a na jeho místo byl zvolen JUDr. František Tlustoš.
Dne 25. října 2006 dozorčí rada projednala rezignaci JUDr. Františka Tlustoše na funkci místopředsedy a členství v dozorčí radě. Dnem zániku funkce
i členství v dozorčí radě stanovila den 31. října 2006. Současně projednala rezignaci Ing. Petra Kellnera na členství v dozorčí radě a dnem zániku členství
v dozorčí radě stanovila den 31. října 2006.
Představenstvo České pojišťovny a.s. dne 1. února 2007 projednalo informaci o rezignaci pana Ing. Ivana Kočárníka z funkce předsedy a člena dozorčí rady.
Ing. Ivan Kočárník rezignoval na vlastní žádost ke dni 31. ledna 2007, žádost byla projednána a schválena na dozorčí radě dne 24. ledna 2007. Dozorčí rada
pak pracovala ve složení Ing. Aleš Minx (místopředseda) a Ing. Marek Orawski.
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 její finanční skupiny.
Představenstvo Společnosti předložilo dozorčí radě výsledky hospodaření za účetní období roku 2006, které jsou součástí řádné účetní závěrky Společnosti
ověřené auditorem. Dále předložilo návrh na rozdělení zisku Společnosti včetně rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2006, který byl
představenstvem projednán s tím, že jej představenstvo hodlá doporučit jedinému akcionáři ke schválení v rámci výkonu působnosti valné hromady,
a konsolidované výsledky hospodaření za účetní období roku 2006. Dozorčí radě byla k přezkoumání poskytnuta rovněž tzv. zpráva o vztazích mezi
Společností a propojenými osobami za účetní období roku 2006 (zpracovaná dle § 66a odstavec 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2006, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku
2006, návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti včetně rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2006 i zprávu o vztazích
mezi Společností a propojenými osobami za účetní období roku 2006 a neshledala v nich žádné skutečnosti, které by byly důvodem k vyslovení negativního
stanoviska dozorčí rady k obsahu uvedených dokumentů. V rámci přezkoumání dozorčí rada dále shledala, že navržené rozdělení zisku nebude mít negativní
dopad na hospodářskou situaci Společnosti, a to s ohledem na stávající ekonomickou situaci Společnosti. Vzhledem k těmto skutečnostem dozorčí rada
doporučuje jedinému akcionáři, aby v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti schválil řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku
2006, konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2006 a rozdělení zisku podle předloženého návrhu.
V Praze dne 19. dubna 2007

Ing. Aleš Minx
místopředseda dozorčí rady

Ing. Marek Orawski
člen dozorčí rady

Historie nám poskytuje neopakovatelné
zkušenosti. To nejcennější z minulosti
reflektuje i naše současnost. Perspektiva
budoucnosti je natolik rozmanitá, nakolik
různé jsou naše ambice a plány.

Mezinárodní ratingová agentura
Standard & Poor’s potvrdila
úvěrový rating a rating finanční síly
České pojišťovny na úrovni známky
BBB se stabilním výhledem. Česká
pojišťovna tak potvrdila svoji
pozici v nejvyšším, tzv. investičním
stupni ratingové škály.
Mezinárodní ratingová agentura
Moody’s ve svém novém hodnocení
finanční a úvěrové pozice změnila
České pojišťovně výhled Baa3 ratingu
finanční síly ze stabilního na pozitivní.
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Zpráva auditora
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel.: +420 222 123 111
Fax: +420 222 123 100
Internet: www.kpmg.cz

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Česká pojišťovna a.s.
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 30. března 2007 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené nekonsolidované účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2006, výkazu zisku a ztráty,
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2006 a přílohy této nekonsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě A.1. přílohy této nekonsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení této nekonsolidované účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna a.s. v souladu se zákonem o účetnictví, příslušnými
předpisy České republiky a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením nekonsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této nekonsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy
jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v nekonsolidované účetní
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že nekonsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
nekonsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti
vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové vypovídací schopnosti nekonsolidované účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru nekonsolidovaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu se zákonem
o účetnictví, příslušnými předpisy České republiky a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.“

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability
company and a member firm of KPMG network
of independent member firms affilated
with KPMG International, a Swiss cooperative.

IČ 49619187
DIČ CZ49619187

Obchodní rejstřík
vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.

Živnostenská banka, Praha 1
č.ú./account no.
466016004/0400
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Zpráva o vztazích
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2006.
Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě
o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje
významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem
provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto
nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti
Česká pojišťovna a.s. k 31. prosinci 2006.
Výroční zpráva
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší
odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 31. srpna 2007

KPMB Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71

Ing. František Dostálek
Partner
Osvědčení číslo 176
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Rozvaha
k 31. prosinci 2006

tis. Kã
Nehmotn˘ majetek
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Provozní a ostatní hmotn˘ majetek
Investiãní majetek
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Úvûry a pohledávky
Dlouhodobá aktiva urãená k prodeji
Podíl zajistitelÛ na závazcích z poji‰tûní
Ostatní aktiva
Aktivní ãasové rozli‰ení
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Aktiva celkem
Základní kapitál
Fondy
Nerozdûlené hospodáﬁské v˘sledky
Vlastní kapitál celkem
Závazky z poji‰tûní
Finanãní závazky z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti
Podﬁízené závazky
Závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Závazky vÛãi bankám
Rezervy
Závazky
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
Ostatní závazky
Pasivní ãasové rozli‰ení
Cizí zdroje celkem
Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem

Poznámka
F.1
C
F.2
F.3
F.4
F.4
F.4
F.4
F.5
F.6
F.8
F.9
F.10
F.12
F.12
F.12
F.13
F.14
F.15
F.16
F.17
F.18
F.19
F.20
F.7
F.21

2006
1 436 102
3 950 694
3 267 516
2 911 611
5 174 571
1 886 610
69 855 005
22 343 190
214 964
8 266 244
55 912
751 926
1 171 098
121 285 443
4 000 000
3 874 961
9 202 536
17 077 497
88 368 875
1 308 480
–
–
392 236
277 129
2 292 848
9 297 336
711 423
46 971
1 512 648
104 207 946
121 285 443

2005
1 425 055
16 728 599
3 970 050
3 230 699
1 779 769
1 870 728
67 897 066
25 357 831
–
7 888 762
56 670
676 888
249 087
131 131 204
2 980 963
4 094 378
13 787 834
20 863 175
87 652 105
1 065 924
2 500 000
4 068 190
511 817
264 910
2 275 839
9 971 765
603 699
38 635
1 315 145
110 268 029
131 131 204
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. prosinci 2006

tis. Kã
ZaslouÏené pojistné
Pojistné postoupené zajistitelÛm
âistá v˘‰e zaslouÏeného pojistného
âist˘ v˘nos z majetkov˘ch podílÛ v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Úrokové a obdobné v˘nosy
Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv
V˘nosy z investiãního majetku
V˘nosy z poplatkÛ a provizí
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Náklady na pojistná plnûní
Podíl zajistitelÛ na nákladech na pojistná plnûní
âistá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Dávky (podíly na zisku) z investiãních smluv
Úrokové a obdobné náklady
Ostatní náklady na finanãní aktiva
Náklady na investiãní majetek
Poﬁizovací náklady a ostatní provozní náklady
Náklady na poplatky a provize
Ostatní náklady
Náklady celkem
V˘sledek hospodaﬁení pﬁed zdanûním
DaÀ z pﬁíjmÛ
V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní
V˘sledek hospodaﬁení v bûÏném úãetním období
VáÏen˘ prÛmûrn˘ poãet akcií
Základní a zﬁedûn˘ v˘nos na akcii (Kã)

Poznámka

F.22
F.35
F.23
F.24
F.25
F.26
F.27

F.28
F.29
F.30
F.31
F.32
F.33
F.26
F.34

F.36
F.12

F.40

2006
37 836 087
-11 056 134
26 779 953
2 863 487
2 541 356
4 040 822
341 024
258 654
703 509
37 528 805
-23 158 302
5 364 393
-17 793 909
-242 556
-208 720
-159 745
-305 939
-6 299 003
-375 088
-1 790 671
-27 175 631
10 353 174
-2 059 974
8 293 200
8 293 200
40 000
207,330

2005
39 967 689
-12 422 952
27 544 737
1 524 364
2 641 998
4 482 584
297 525
244 623
891 251
37 627 082
-28 850 782
6 540 514
-22 310 268
-312 666
-345 209
-220 856
-650 763
-6 007 583
-341 107
-1 601 141
-31 789 593
5 837 489
-1 196 213
4 641 276
4 641 276
40 000
116,032
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Přehled změn ve vlastním kapitálu
pro rok konãící 31. prosincem

2006

tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Celkové zisky a ztráty úãtované
do vlastního kapitálu
V˘sledek hospodaﬁení bûÏného
úãetního období
Celkové zaúãtované v˘nosy (náklady)
bûÏného úãetního období
Pﬁídûly do zákonného a ostatních
statutárních rezervních fondÛ
(jiné neÏ z ãistého zisku)
Vyplacené dividendy
Zv˘‰ení základního kapitálu
Ostatní zmûny vlastního kapitálu 1)
Zmûny stavu vyrovnávací rezervy
ZÛstatek k 31. prosinci
1)

Základní
kapitál

OceÀovací
rozdíly
k pozemkÛm
a budovám

Zákonn˘
a statutární
rezervní
fond

Fond
vyrovnávací
rezervy

Nerozdûlené
hospodáﬁské
v˘sledky

Celkem

2 980 963

OceÀovací
rozdíly
k finanãním
aktivÛm
k prodeji
899 648

166 131

682 478

2 346 121

13 787 834

20 863 175

–

-364 359

-14 581

–

–

19 184

- 359 756

–

–

–

–

–

8 293 200

8 293 200

–

-364 359

-14 581

–

–

8 312 384

7 933 444

–
–
1 019 037
–
–
4 000 000

–
–
–
–
–
535 289

–
–
–
–
–
151 550

–
–
–
–
–
682 478

–
–
–
–
159 523
2 505 644

–
-11 500 904
-1 019 037
-218 218
-159 523
9 202 536

–
-11 500 904
–
-218 218
–
17 077 497

Ostatní zmûny pﬁedstavují pﬁedev‰ím dopad z operací od‰tûpení spoleãnosti Home Credit ve v˘‰i 218 892 tis. Kã (viz kap. C.).

2005

tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Celkové zisky a ztráty úãtované
do vlastního kapitálu
V˘sledek hospodaﬁení
bûÏného úãetního období
Celkové zaúãtované v˘nosy (náklady)
bûÏného úãetního období
Pﬁídûly do zákonného a ostatních
statutárních rezervních fondÛ
(jiné neÏ z ãistého zisku)
Vyplacené dividendy
SníÏení/zv˘‰ení základního kapitálu
Ostatní zmûny vlastního kapitálu
Zmûny stavu vyrovnávací rezervy
ZÛstatek k 31. prosinci

Základní
kapitál

OceÀovací
rozdíly
k pozemkÛm
a budovám

Zákonn˘
a statutární
rezervní
fond

Fond
vyrovnávací
rezervy

Nerozdûlené
hospodáﬁské
v˘sledky

Celkem

2 980 963

OceÀovací
rozdíly
k finanãním
aktivÛm
k prodeji
686 055

122 971

682 478

2 680 919

8 811 539

15 964 925

–

213 593

43 160

–

–

–

256 753

–

–

–

–

–

4 641 276

4 641 276

–

213 593

43 160

–

–

4 641 276

4 898 029

–
–
–
–
–
2 980 963

–
–
–
–
–
899 648

–
–
–
–
–
166 131

–
–
–
–
–
682 478

–
–
–
–
-334 798
2 346 121

–
–
–
221
334 798
13 787 834

–
–
–
221
–
20 863 175
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Výkaz peněžních toků
pro rok konãící 31. prosincem

tis. Kã
PenûÏní toky z provozní ãinnosti
V˘sledek hospodaﬁení z bûÏné ãinnosti pﬁed zdanûním
Úpravy o:
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Zaúãtování/zru‰ení trvalého sníÏení hodnoty krátkodob˘ch a dlouhodob˘ch aktiv
Zisky/ztráty z prodeje hmotného, nehmotného a investiãního majetku
Zisky/ztráty z prodeje finanãních aktiv
Zisky/ztráty z prodeje majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech a spoleãn˘ch podnicích
Úrokové náklady
Úrokové v˘nosy
V˘nosy/náklady, které nepﬁedstavují penûÏní toky
Poﬁízení finanãních aktiv oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtu nákladÛ a v˘nosÛ urãen˘ch k obchodování
V˘nosy z finanãních aktiv oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ a v˘nosÛ urãen˘ch k obchodování
Zmûna stavu pohledávek vÛãi bankám
Zmûna stavu pohledávek vÛãi nebankovním subjektÛm
Zmûna stavu pohledávek
Zmûna stavu podílÛ zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
Zmûna stavu ostatních aktiv
Zmûna stavu závazkÛ
Zmûna stavu finanãních závazkÛ z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti
Zmûna stavu finanãních závazkÛ oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ a v˘nosÛ
Zmûna stavu závazkÛ k bankám
Zmûna stavu závazkÛ z poji‰tûní
Zmûna stavu ostatních závazkÛ
Zmûna stavu ostatních rezerv
Zaplacená daÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob
âisté penûÏní toky z provozní ãinnosti
PenûÏní toky z investiãní ãinnosti
Pﬁijaté úroky
Pﬁijaté dividendy
Poﬁízení hmotného a nehmotného majetku
Poﬁízení finanãních aktiv oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtu nákladÛ a v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování
Poﬁízení finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji
Poﬁízení investiãního majetku
Poﬁízení majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Pﬁíjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku
Pﬁíjmy z finanãních aktiv oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ a v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování
Pﬁíjmy z finanãních aktiv drÏen˘ch do splatnosti
Pﬁíjmy z finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji
Pﬁíjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Pﬁíjmy z prodeje majetkov˘ch úãastí a ostatní pﬁíjmy z majetkov˘ch úãastí
Ostatní investiãní ãinnosti
âisté penûÏní toky z investiãní ãinnosti
PenûÏní toky z finanãní ãinnosti
âerpání ostatních závazkÛ
Pﬁíjmy z emise cenn˘ch papírÛ
V˘platy spojené s emitovan˘mi cenn˘mi papíry
Vyplacené úroky
Vyplacené dividendy
âisté penûÏní toky z finanãní ãinnosti
âist˘ pﬁírÛstek (úbytek) penûÏních prostﬁedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ
Stav penûÏních prostﬁedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ k 1. 1. 2006
Dopad zmûn mûnov˘ch kurzÛ na penûÏní prostﬁedky a penûÏní ekvivalenty
Stav penûÏních prostﬁedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ k 31. 12. 2006

2006

2005

10 353 174

5 837 489

970 017
171 112
27 627
-2 580 644
-3 013 630
208 720
-2 541 356
62 230
-15 448 095
14 923 719
3 029 351
327 955
-517 381
-377 482
-75 038
-1 008 712
242 556
-119 581
10 715
716 770
197 503
17 009
-1 569 237
4 007 302

880 328
245 041
336 227
-3 268 858
-1 525 529
345 209
-2 641 998
180 849
-18 572 594
21 519 638
-2 558 062
594 431
-2 901 787
-2 364 872
274 125
2 690 395
312 665
-1 120 192
27 669
4 042 439
-552 980
-11 076
-2 041 349
-272 792

2 475 250
2 212 696
-1 120 961
-27 685 936
-4 260 346
-62 218
-350 545
623 856
28 033 616
–
1 074 364
259 330
7 441 245
-43 570
8 596 781

2 570 654
1 888 091
-1 225 665
-40 989 970
–
-268 637
-6 014 000
66 759
42 367 962
310 217
–
437 888
1 587 031
–
730 330

4 054 895
–
-3 989 955
-235 232
-11 500 904
-11 671 196
932 887
249 087
-10 876
1 171 098

–
60 000
-32 000
-360 737
–
-332 737
124 801
119 569
4 717
249 087
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Příloha účetní závěrky
A. OBECNÉ INFORMACE
A.1. CHARAKTERISTIKA SPOLEâNOSTI
âeská poji‰Èovna a.s. (dále jen „âeská poji‰Èovna” nebo „Spoleãnost”) je univerzální poji‰Èovnou, která nabízí celou ‰kálu produktÛ Ïivotního a neÏivotního
poji‰tûní. Spoleãnost má sídlo v âeské republice. âeská poji‰Èovna vznikla 1. kvûtna 1992 jako akciová spoleãnost a je nástupcem b˘valé státem vlastnûné
âeské státní poji‰Èovny.
Struktura akcionáﬁÛ
Jedin˘m akcionáﬁem Spoleãnosti byla do 22. prosince 2006 PPF Group N.V. sídlící v Nizozemském království.
Dne 22. prosince 2006 bylo 100 % podílu ve Spoleãnosti vloÏeno spoleãností PPF Group N.V. do holdingové spoleãnosti CZI Holdings N.V. sídlící
v Nizozemském království, která byla zaloÏena spoleãností PPF Group N.V. k ﬁízení jejích aktivit v poji‰Èovnictví. Kontrola nad ãinností Spoleãnosti pﬁe‰la na
CZI Holdings N.V. s úãinností od 31. prosince 2006.
Spoleãnost PPF Group N.V. zÛstává koneãnou ovládající osobou Spoleãnosti.
Sídlo Spoleãnosti:
Spálená 75/16
113 04 Praha 1
âeská republika
Iâ: 45 27 29 56
Pﬁedstavenstvo Spoleãnosti schválilo úãetní závûrku k vydání dne 30. bﬁezna 2007.

A.2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEâNOSTI
âlenové pﬁedstavenstva ke dni sestavení úãetní závûrky:
Pﬁedseda:
Ladislav Bartoníãek, Praha
Místopﬁedseda:
Milan Madûryã, Zlín
Ladislav Chvátal, Praha
âlenové:
Jiﬁí ·mejc, Praha
Jan JeÏdík, Liberec
Ing. Ladislav Chvátal pÛsobí od 26. záﬁí 2006 ve funkci místopﬁedsedy pﬁedstavenstva.
Jménem Spoleãnosti jedná vÛãi tﬁetím osobám, pﬁed soudy a pﬁed jin˘mi orgány pﬁedstavenstvo, a to vÏdy spoleãnû alespoÀ dva ãlenové pﬁedstavenstva,
z nichÏ jeden musí b˘t vÏdy pﬁedsedou nebo místopﬁedsedou pﬁedstavenstva. âiní-li písemné úkony za Spoleãnost pﬁedstavenstvo, provádí se podepisování
tak, Ïe k vyznaãenému obchodnímu jménu Spoleãnosti pﬁipojí svÛj podpis vãetnû uvedení sv˘ch funkcí spoleãnû vÏdy alespoÀ dva ãlenové pﬁedstavenstva,
z nichÏ jeden musí b˘t vÏdy pﬁedsedou nebo místopﬁedsedou pﬁedstavenstva.
âlenové dozorãí rady ke dni sestavení úãetní závûrky:
Pﬁedseda:
Ivan Koãárník, Praha
Místopﬁedseda:
Ale‰ Minx, Praha
âlen:
Marek Orawski, Havíﬁov
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Ve dnech 21. a 22. února 2006 se konaly volby do dozorãí rady Spoleãnosti, pﬁi nichÏ byl v souladu s obchodním zákoníkem zamûstnanci Spoleãnosti zvolen
nov˘ ãlen, pan Marek Orawski, jehoÏ funkãní období zapoãalo dne 1. bﬁezna 2006. Nahradil tak zamûstnanci dﬁíve zvolené ãleny paní Marii Kortovou a paní
Evu Dytrychovou. Dne 22. bﬁezna 2006 dozorãí rada projednala rezignaci Jaromíra Prok‰e na ãlenství v dozorãí radû a na uvolnûnou pozici na základû
doporuãení pﬁedstavenstva kooptovala Franti‰ka Tlusto‰e. V ﬁíjnu 2006 rezignovali na funkci v dozorãí radû Franti‰ek Tlusto‰ a Petr Kellner. Jedin˘ akcionáﬁ
Spoleãnosti pﬁi v˘konu pÛsobnosti valné hromady rozhodl, Ïe s úãinností od 1. listopadu 2006 bude dozorãí rada tﬁíãlenná.
K datu 31. ledna 2007 odstoupil z funkce pﬁedsedy a ãlena dozorãí rady Ivan Koãárník.

A.3. SOULAD S PRÁVNÍMI P¤EDPISY
Úãetní závûrka byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy finanãního v˘kaznictví (dále téÏ IFRS nebo Standardy) a jejich v˘klady pﬁijat˘mi
V˘borem pro mezinárodní úãetní standardy (IASB) pﬁijat˘mi Evropskou unií (EU) dle Naﬁízení EC ã. 1606/2002 o aplikaci Mezinárodních úãetních standardÛ
(„Naﬁízení k IAS“). Îádn˘ z IFRS nebyl Spoleãností pﬁijat pﬁede dnem nabytí úãinnosti.
Vedení Spoleãnosti posoudilo Standardy a v˘klady, které ke dni sestavení úãetní závûrky byly pﬁijaty EU, ale zatím nenabyly úãinnosti. Posouzení
oãekávaného dopadu tûchto StandardÛ a v˘kladÛ na Spoleãnost uvádí kapitola D.4.

A.4. V¯CHODISKA PRO P¤ÍPRAVU ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Dle poÏadavkÛ národní úãetní legislativy Spoleãnost sestavuje nekonsolidovanou úãetní závûrku v souladu s IFRS (pﬁijat˘mi EU – viz A.3.). Spoleãnost za
stejné období sestavuje rovnûÏ konsolidovanou úãetní závûrku dle IFRS.
Úãetní závûrka je vypracována v ãesk˘ch korunách („Kã“) a ãástky jsou zaokrouhleny na nejbliÏ‰í hodnotu v tisících Kã.
Úãetní závûrka je zpracována na základû historick˘ch cen s v˘jimkou následujících poloÏek majetku a závazkÛ, které jsou vykázány v reálné hodnotû: finanãní
deriváty, finanãní nástroje urãené k obchodování, finanãní nástroje klasifikované pﬁi poãáteãním zaúãtování jako nástroje oceÀované reálnou hodnotou proti
úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ, finanãní nástroje klasifikované jako k prodeji a investiãní majetek.
Dlouhodobá aktiva urãená k prodeji a aktiva zahrnutá do skupiny urãené k prodeji jsou vykazována v zÛstatkové hodnotû nebo v reálné hodnotû sníÏené
o náklady na prodej – podle toho, která z obou hodnot je niÏ‰í.
Pﬁi pﬁípravû úãetní závûrky dle IFRS je nezbytné, aby vedení Spoleãnosti provádûlo odhady a uplatÀovalo pﬁedpoklady, které mají dopad na aplikaci úãetních
postupÛ a na vykazovanou v˘‰i majetku a závazkÛ, v˘nosÛ a nákladÛ. Tyto odhady a pﬁedpoklady vycházejí z historick˘ch zku‰eností a dal‰ích faktorÛ, které
vedení za dan˘ch okolností uzná za vhodné, a jsou podkladem pro stanovení úãetních hodnot majetku a závazkÛ v pﬁípadech, kde tyto hodnoty nemohou b˘t
stanoveny na základû jin˘ch zdrojÛ. Skuteãné hodnoty se od tûchto odhadÛ mohou li‰it.
PouÏité odhady a pﬁedpoklady jsou prÛbûÏnû revidovány. Revize úãetních odhadÛ jsou zohlednûny v období, ve kterém je revize provedena, pokud má dopad
pouze na jedno období, pﬁípadnû v období, ve kterém je revize provedena, a v následn˘ch obdobích, pokud má dopad na souãasné i budoucí úãetní období.
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B. VYKAZOVÁNÍ PODLE SEGMENTÒ
ROZVAHA PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTÒ
k 31. prosinci
2006
NeÏivotní poji‰tûní
tis. Kã
Aktiva
Nehmotn˘ majetek
1 035 722
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
1 255 749
Provozní a ostatní hmotn˘ majetek
1 261 504
Investiãní majetek
–
Finanãní aktiva urãená k prodeji
242 552
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
–
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
18 050 380
Úvûry a pohledávky
12 417 502
Dlouhodobá aktiva k prodeji
–
Podíl zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
7 437 017
Ostatní aktiva
–
Aktivní ãasové rozli‰ení
657 697
Peníze a penûÏní ekvivalenty
278 522
Aktiva celkem
42 636 645
Cizí zdroje
Závazky z poji‰tûní
21 869 457
Finanãní závazky z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti
–
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
21 788
Závazky vÛãi bankám
–
Rezervy
2 216 129
Závazky
7 300 317
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
–
Ostatní závazky
–
Pasivní ãasové rozli‰ení
1 093 080
Cizí zdroje celkem
32 500 771
Vlastní kapitál
–
Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem
–

Îivotní poji‰tûní

Nezaﬁazeno

Celkem

400 380
2 694 945
2 006 012
2 911 611
4 932 019
1 886 610

–
–
–
–
–
–

1 436 102
3 950 694
3 267 516
2 911 611
5 174 571
1 886 610

51 804 625
9 898 432
214 964
829 227
–
94 229
892 576
78 565 630

–
27 256
–
–
55 912
–
–
83 168

69 855 005
22 343 190
214 964
8 266 244
55 912
751 926
1 171 098
121 285 443

66 499 418
1 308 480

–
–

88 368 875
1 308 480

370 448
277 129
76 719
1 358 040
–
–
419 568
70 309 802
–
–

–
–
–
638 979
711 423
46 971
–
1 397 373
–
–

392 236
277 129
2 292 848
9 297 336
711 423
46 971
1 512 648
104 207 946
17 077 497
121 285 443
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2005
NeÏivotní poji‰tûní
tis. Kã
Aktiva
Nehmotn˘ majetek
993 263
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
1 308 408
Provozní a ostatní hmotn˘ majetek
353 986
Investiãní majetek
–
Finanãní aktiva urãená k prodeji
–
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
–
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
11 210 927
Úvûry a pohledávky
15 516 153
Podíl zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
7 106 207
Ostatní aktiva
–
Aktivní ãasové rozli‰ení
582 230
Peníze a penûÏní ekvivalenty
39 030
Aktiva celkem
37 110 204
Cizí zdroje
Závazky z poji‰tûní
21 786 557
Finanãní závazky z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti
–
Podﬁízené závazky
–
Ostatní závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ
318 189
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
136 389
Závazky vÛãi bankám
109 797
Rezervy
2 211 294
Závazky
8 318 340
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek
–
Ostatní závazky
–
Pasivní ãasové rozli‰ení
902 170
Cizí zdroje celkem
33 782 736
Vlastní kapitál
–
Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem
–
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Îivotní poji‰tûní

Nezaﬁazeno

Celkem

431 792
15 420 191
3 616 064
3 230 699
1 779 769
1 870 728

–
–
–
–
–
–

1 425 055
16 728 599
3 970 050
3 230 699
1 779 769
1 870 728

56 686 139
9 814 441
782 555
–
94 658
210 057
93 937 093

–
27 237
–
56 670
–
–
83 907

67 897 066
25 357 831
7 888 762
56 670
676 888
249 087
131 131 204

65 865 548
1 065 924
–
3 750 001

–
–
2 500 000
–

87 652 105
1 065 924
2 500 000
4 068 190

375 428
155 113
64 545
1 398 109
–
–
412 975
73 087 643
–
–

–
–
–
255 316
603 699
38 635
–
3 397 650
–
–

511 817
264 910
2 275 839
9 971 765
603 699
38 635
1 315 145
110 268 029
20 863 175
131 131 204
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V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY PODLE SEGMENTÒ
pro rok konãící 31. prosincem
2006
tis. Kã
âistá v˘‰e v˘nosu z pojistného
âist˘ v˘nos z majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Úrokové a obdobné v˘nosy
Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv
V˘nosy z investiãního majetku
V˘nosy z poplatkÛ a provizí
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Náklady na pojistná plnûní v ãisté v˘‰i
Dávky (podíly na zisku) z investiãních smluv
Úrokové a obdobné náklady
Ostatní náklady na finanãní aktiva
Náklady na investiãní majetek
Poﬁizovací náklady a ostatní provozní náklady
Náklady na poplatky a provize
Ostatní náklady
Náklady celkem
V˘sledek hospodaﬁení pﬁed zdanûním
DaÀ z pﬁíjmÛ – náklad
OdloÏená daÀ
V˘sledek hospodaﬁení v bûÏném úãetním období
Zisk k rozdûlení akcionáﬁÛm

NeÏivotní poji‰tûní

Îivotní poji‰tûní

Nezaﬁazeno

Celkem

14 620 906

12 159 047

–

26 779 953

1 392 845
479 390
1 114 515
–
246 171
178 898
18 032 725
-8 586 513
–
-25 002
-79 974
–
-3 661 690
-189 006
-816 929
-13 359 114
4 673 611
–
–
4 673 611
4 673 611

1 470 642
2 061 966
2 926 307
341 024
12 483
524 611
19 496 080
-9 207 396
-242 556
-53 808
-79 771
-305 939
-2 637 313
-186 082
-973 742
-13 686 607
5 809 473
–
–
5 809 473
5 809 473

–
–
–
–
–
–
–
–
–
-129 910
–
–
–
–
–
-129 910
-129 910
-1 929 493
-130 481
-2 189 884
-2 189 884

2 863 487
2 541 356
4 040 822
341 024
258 654
703 509
37 528 805
-17 793 909
-242 556
-208 720
-159 745
-305 939
-6 299 003
-375 088
-1 790 671
-27 175 631
10 353 174
-1 929 493
-130 481
8 293 200
8 293 200

2005
tis. Kã
âistá v˘‰e v˘nosu z pojistného
âist˘ v˘nos z majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Úrokové a obdobné v˘nosy
Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv
V˘nosy z investiãního majetku
V˘nosy z poplatkÛ a provizí
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Náklady na pojistná plnûní v ãisté v˘‰i
Dávky (podíly na zisku) z investiãních smluv
Úrokové a obdobné náklady
Ostatní náklady na finanãní aktiva
Náklady na investiãní majetek
Poﬁizovací náklady a ostatní provozní náklady
Náklady na poplatky a provize
Ostatní náklady
Náklady celkem
V˘sledek hospodaﬁení pﬁed zdanûním
DaÀ z pﬁíjmÛ – náklad
OdloÏená daÀ
V˘sledek hospodaﬁení v bûÏném úãetním období
Zisk k rozdûlení akcionáﬁÛm

NeÏivotní poji‰tûní

Îivotní poji‰tûní

Nezaﬁazeno

Celkem

13 709 515

13 835 222

–

27 544 737

678 467
566 360
386 407
–
231 196
135 822
15 707 767
-9 486 707
–
-45 459
-203 689
–
-3 107 851
-100 545
-505 686
-13 449 937
2 257 830
–
–
2 257 830
2 257 830

845 897
2 075 638
4 096 177
297 525
13 427
755 429
21 919 315
-12 823 561
-312 666
-112 020
-17 167
-650 763
-2 899 732
-240 562
-1 095 455
-18 151 926
3 767 389
–
–
3 767 839
3 767 839

–
–
–
–
–
–
–
–
–
-187 730
–
–
–
–
–
-187 730
-187 730
-1 488 251
292 038
-1 383 943
-1 383 943

1 524 364
2 641 998
4 482 584
297 525
244 623
891 251
37 627 082
-22 310 268
-312 666
-345 209
-220 856
-650 763
-6 007 583
-341 107
-1 601 141
-31 789 593
5 837 489
-1 488 251
292 038
4 641 276
4 641 276
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Pﬁehled klíãov˘ch ukazatelÛ jednotliv˘ch obchodních segmentÛ:
2006
tis. Kã
Kapitálové v˘daje
Odpisy
Trvalé sníÏení hodnoty majetku
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty majetku

NeÏivotní poji‰tûní

Îivotní poji‰tûní

Celkem

-432 764
-635 838
-79 974
72 794

-722 904
-334 179
-108 297
4 695

-1 155 668
-970 017
-188 271
77 489

2005
tis. Kã
Kapitálové v˘daje
Odpisy
Trvalé sníÏení hodnoty majetku
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty majetku

NeÏivotní poji‰tûní

Îivotní poji‰tûní

Celkem

-543 464
-491 216
-203 689
16 612

-739 412
-389 112
-164 085
156 579

-1 282 876
-880 328
-367 774
173 191

Mezisegmentové ceny jsou stanovovány jako ceny obvyklé.
Aktiva a cizí zdroje a dále v˘nosy a náklady jednotliv˘ch segmentÛ jsou oceÀovány dle úãetních postupÛ popsan˘ch v ãásti pﬁílohy úãetní závûrky t˘kající se
úãetních postupÛ.
Hlavními obchodními segmenty Spoleãnosti jsou neÏivotní poji‰tûní a Ïivotní poji‰tûní. V kapitole D.3. této úãetní závûrky jsou uvedeny podrobné informace
o obchodních podmínkách pojistn˘ch produktÛ.
Produkty nabízené v rámci jednotliv˘ch vykázan˘ch segmentÛ zahrnují:
NeÏivotní poji‰tûní:
Poji‰tûní majetku, poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidel
Îivotní poji‰tûní:
Tradiãní Ïivotní poji‰tûní
Investiãní Ïivotní poji‰tûní
Poji‰tûní pro pﬁípad nemoci

SEGMENTACE PODLE ÚZEMÍ
Spoleãnost provozuje své podnikatelské ãinnosti zejména v âeské republice a v zemích Evropské unie. Více neÏ 99 % v˘nosÛ z pojistn˘ch smluv pochází od
klientÛ v âeské republice.
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C. MAJETKOVÉ ÚâASTI V DCE¤IN¯CH A P¤IDRUÎEN¯CH SPOLEâNOSTECH
Následující tabulka uvádí detailní údaje o dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech Spoleãnosti:

tis. Kã
CP Reinsurance company Ltd.
CP Strategic Investments B.V.
âeská poji‰Èovna a.s.
v Ruské federaci
âP DIRECT, a.s.
âP finanãní servis a.s.
v likvidaci
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
Penzijní fond
âeské poji‰Èovny, a.s.
FOX Credit Services Ltd.
Univerzální správa majetku a.s.
Contractual Digital Floor, a.s.
Nadaãní fond KarlÛv most
První Callin agentura a.s.
âP INVEST
investiãní spoleãnost, a.s.
Finanãní servis o.o.o.
REFICOR s.r.o.
Celkem

Sídlo (zemû)

âisté
náklady
na investici

Efektivní
vlastnick˘
podíl

Podíl na
hlasovacích
právech

1 305 096
391 530

Ztráty
na investici
z trvalého
sníÏení
hodnoty
–
–

1 305 096
391 530

100,0
100,0

100,0
100,0

Rusko
âeská republika

291 667
80 000

–
–

291 667
80 000

100,0
100,0

100,0
100,0

âeská republika
âeská republika

75 000
191 250

–
–

75 000
191 250

100,0
100,0

100,0
100,0

âeská republika 1 559 137
Kypr
0
âeská republika
1 103
âeská republika
510
âeská republika
5 000
âeská republika
153 004

–
–
–
–
–
-150 000

1 559 137
0
1 103
510
5 000
3 004

100,0
100,0
100,0
51,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
51,0
100,0
100,0

âeská republika
Rusko
âeská republika

–
–
–
-150 000

45 758
1 566
73
3 950 694

100,0
100,0
100,0
–

100,0
100,0
100,0
–

Kypr
Nizozemsko

Náklady

45 758
1 566
73
4 100 694

Zaúãtování

Amortizovaná poﬁizovací cena upravená o trvalé sníÏení hodnoty

2006

BliÏ‰í
údaje

3)

11)
10)
13)
14)
–

Dále jsou uvedeny operace s dceﬁin˘mi spoleãnostmi, které probûhly v úãetním období. Není-li u prodejÛ majetkov˘ch úãastí uvedeno jinak, nebyl kupující
ãlenem Skupiny PPF.
1) Od‰tûpení spoleãností HC Holding a.s. a Home Credit B.V.
Dne 19. ãervence 2006 (efektivní datum od‰tûpení) schválil jedin˘ akcionáﬁ v pÛsobnosti valné hromady pﬁemûnu Spoleãnosti formou rozdûlení od‰tûpením
se zaloÏením nové spoleãnosti Home Credit Grand Holding a.s. Pﬁemûna Spoleãnosti byla provedena v souladu s ustanoveními paragrafu 220 písmeno r)
odstavec 2) a písmeno zb) odstavec (2) obchodního zákoníku. Spoleãnost Home Credit Grand Holding a.s. je plnû vlastnûna PPF Group N.V.
Spoleãnost vyãlenila konkrétní aktiva a pasiva pro projekt rozdûlení od‰tûpením se zaloÏením nové spoleãnosti. Na nástupnickou spoleãnost byla pﬁevedena
následující aktiva a pasiva v jejich zÛstatkové hodnotû: vlastnické právo k akciím spoleãností HC Holding a.s. a Home Credit B.V. s úãetní hodnotou
6 780 021 tis. Kã k datu od‰tûpení, závazky Spoleãnosti vypl˘vající ze smlouvy o pÛjãce uzavﬁené mezi Spoleãností a spoleãností PPF Group N.V. v úãetní
hodnotû 4 054 895 tis. Kã a ze Smlouvy o podﬁízeném úvûru uzavﬁené mezi Spoleãností a spoleãností PPF Group N.V. a PPF a.s. v úãetní hodnotû
2 509 259 tis. Kã. Na nástupnickou spoleãnost dále pﬁe‰ly penûÏní prostﬁedky ve v˘‰i 43 570 tis. Kã a závazky ze splatn˘ch dluhopisÛ Spoleãnosti ve v˘‰i
40 545 tis. Kã. Popsané od‰tûpení majetku a závazkÛ bylo proúãtováno jako sníÏení nerozdûlen˘ch ziskÛ minul˘ch let ve v˘‰i 218 892 tis. Kã.
Hlavním dÛvodem této reorganizace bylo oddûlení rÛzn˘ch oblastí podnikání, které pﬁímo nesouvisejí s poji‰Èovnictvím; tento krok podpoﬁí rozvoj jasnû
daného profilu podnikatelsk˘ch aktivit a povede ke zkvalitnûní ﬁízení jak Spoleãnosti, tak spoleãností, jejichÏ akcie byly pﬁevedeny v rámci od‰tûpení na novû
zaloÏenou spoleãnost.
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2) Prodej spoleãnosti eBanka, a.s.
âeská poji‰Èovna prodala stoprocentní podíl ve spoleãnosti eBanka spoleãnosti Raiffeisen International Bank-Holding AG. Do‰lo tak k realizaci smlouvy,
kterou 24. ãervence 2006 podepsala s nov˘m rakousk˘m akcionáﬁem. Cena, za kterou Spoleãnost eBanku prodala, ãinila 130 mil. eur, tedy 3 686 801 tis. Kã.
Úãetní zÛstatková hodnota majetkového podílu byla 2 740 225 tis. Kã.
3) Fox Credit Services Ltd.
Dne 14. ãervna 2006 rozhodla Spoleãnost jako jedin˘ vlastník o sníÏení základního kapitálu a vyplacení emisního áÏia. Na základû tohoto rozhodnutí byla
Spoleãnosti poukázána ãástka ve v˘‰i 2 070 311 tis. Kã. O tuto ãástku byla sníÏena poﬁizovací cena úãasti.
4) âesk˘ porcelán, akciová spoleãnost
V souladu se smlouvou podepsanou dne 10. dubna 2006 byl odprodán cel˘ majetkov˘ podíl ve spoleãnosti âesk˘ porcelán, akciová spoleãnost, za cenu
20 000 tis. Kã. Úãetní zÛstatková hodnota majetkového podílu byla 48 687 tis. Kã.
5) âP PARTNER, a.s.
Dne 18. ledna 2006 nabylo právní moci rozhodnutí, na jehoÏ základû do‰lo k v˘mazu spoleãnosti âP PARTNER, a.s., z obchodního rejstﬁíku.
6) PPF Banka a.s.
V souladu se smlouvou podepsanou dne 8. února 2006 byly prodány akcie spoleãnosti PPF banka a.s. v poﬁizovací cenû 2 125 tis. Kã za 2 125 tis. Kã.
Zb˘vající podíl ve spoleãnosti v úãetní zÛstatkové hodnotû 1 281 348 tis. Kã byl prodán na základû smlouvy podepsané 19. prosince 2006 spoleãnosti
PPF Group N.V. za reálnou hodnotu 1 574 936 tis. Kã. Prodej byl schválen obûma stranami a reálná hodnota byla urãena nezávisl˘m znalcem.
7) AZ Stavební a.s.
V souladu se smlouvou podepsanou dne 5. záﬁí 2006 prodala Spoleãnost cel˘ majetkov˘ podíl ve spoleãnosti AZ Stavební a.s. za cenu Kã 85,50. ZÛstatková
úãetní hodnota podílu byla nulová.
8) âP finanãní holding a.s.
Dne 30. ãervna 2006 byl rozhodnutím jediného akcionáﬁe v pÛsobnosti valné hromady sníÏen základní kapitál âP finanãní holding a.s. o 80 000 tis. Kã.
âástka sníÏení základního kapitálu byla vyplacena Spoleãnosti.
Spoleãnost byla následnû v souladu se smlouvou podepsanou 21. prosince 2006 prodána za cenu 127 tis. Kã. âistá úãetní hodnota spoleãnosti byla
118 000 tis. Kã.
9) Limeno CSLM Ltd.
V srpnu 2006 Spoleãnost zaplatila pﬁíspûvek na úhradu ztráty spoleãnosti Limeno CSLM Ltd. ve v˘‰i 144 tis. Kã. Souãasnû bylo zaúãtováno trvalé sníÏení
hodnoty ve stejné v˘‰i. Dne 5. ﬁíjna 2006 byla ukonãena likvidace spoleãnosti Limeno CSLM Ltd. Ke dni 5. prosince 2006 byla spoleãnost vymazána
z obchodního rejstﬁíku.
10) âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s.
V rámci procesu restrukturalizace organizaãní struktury skupiny koupila Spoleãnost od dceﬁiné spoleãnosti âP finanãní holding a.s. za ãástku 45 758 tis. Kã
stoprocentní majetkov˘ podíl ve spoleãnosti âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s. Kupní smlouva byla podepsána dne 29. záﬁí 2006.
11) První Callin agentura a.s.
V souladu se smlouvou podepsanou dne 8. srpna 2006 se Spoleãnost stala jedin˘m akcionáﬁem spoleãnosti První Callin agentura a.s., a to koupí podílu
ve v˘‰i 2 000 tis. Kã od spoleãnosti CP Strategic Investments B.V. za cenu 3 004 tis. Kã. Spoleãnost jako jedin˘ akcionáﬁ následnû rozhodla o nav˘‰ení
základního kapitálu o 1 000 tis. Kã na celkovou hodnotu 3 000 tis. Kã. Nav˘‰ení bylo provedeno formou kapitalizace pohledávky Spoleãnosti za spoleãností
Callin agentura a. s. v celkové v˘‰i 150 000 tis. Kã. Zb˘vající ãást pohledávky, tj. 149 000 tis. Kã, byla kapitalizována jako emisní áÏio. Nav˘‰ení kapitálu bylo
dne 25. ﬁíjna 2006 zapsáno v obchodním rejstﬁíku. V celkové hodnotû nav˘‰ení byla ke stejnému datu zaúãtována ztráta ze sníÏení hodnoty.
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12) Prodej spoleãnosti KabelCorp, a.s.
V souladu se smlouvou podepsanou dne 21. prosince prodala Spoleãnost cel˘ majetkov˘ podíl ve spoleãnosti KabelCorp, a.s., s ãistou úãetní hodnotou
4 280 tis. Kã za cenu 3 643 tis. Kã.
13) Nákup spoleãnosti Finanãní servis o.o.o.
V rámci procesu restrukturalizace organizaãní struktury skupiny Spoleãnost koupila od dceﬁiné spoleãnosti âP Finanãní servis a.s. v likvidaci stoprocentní
majetkov˘ podíl ve spoleãnosti Finanãní servis o.o.o za cenu 1 566 tis. Kã. Nákup byl uskuteãnûn na základû smlouvy podepsané dne 11. prosince 2006.

tis. Kã
CP Reinsurance company Ltd.
CP Strategic Investments B.V.
âeská poji‰Èovna a.s.
v Ruské federaci
âP DIRECT, a.s.
âP finanãní holding a.s.
âP finanãní servis a.s.
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
eBanka, a.s.
FOX Credit Services Ltd.
HC Holding a.s.
Home Credit B.V.*
Penzijní fond
âeské poji‰Èovny, a.s.
PPF banka a.s.
Univerzální správa majetku a.s.
AZ stavební a.s.
Contractual Digital Floor, a.s.
âesk˘ porcelán,
akciová spoleãnost
âP PARTNER, a.s.
KabelCorp, a.s.
Limeno CSLM Ltd.
Nadaãní fond KarlÛv most
Celkem

Sídlo (zemû)

Kypr
Nizozemsko

1 305 096
391 530

Ztráty
na investici
z trvalého
sníÏení
hodnoty
–
–

Rusko
âeská republika
âeská republika
âeská republika
âeská republika
âeská republika
Kypr
âeská republika
Nizozemsko

291 666
80 000
300 000
75 000
191 250
2 740 225
2 070 311
1 590 815
4 889 206

–
–
-102 000
–
–
–
–
–
–

291 666
80 000
198 000
75 000
191 250
2 740 225
2 070 311
1 590 815
4 889 206

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
11,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
11,4

âeská republika 1 559 137
âeská republika 1 283 473
âeská republika
1 103
âeská republika
8 550
âeská republika
510

–
–
–
-8 550
–

1 559 137
1 283 473
1 103
–
510

100,0
92,9
100,0
57,0
51,0

100,0
92,9
100,0
52,0
51,0

-16 700
-21 690
-54 200
-785
–
-203 925

48 687
3 310
4 280
–
5 000
16 728 599

23,8
100,0
100,0
100,0
100,0
–

26,7
100,0
100,0
100,0
100,0
–

âeská republika
âeská republika
Slovensko
Maìarsko
âeská republika

Náklady

65 387
25 000
58 480
785
5 000
16 932 524

âisté
náklady
na investici

Efektivní
vlastnick˘
podíl

Podíl na
hlasovacích
právech

1 305 096
391 530

100,0
100,0

100,0
100,0

Zaúãtování

BliÏ‰í
údaje

*Rozhodující vliv se uplatÀoval prostﬁednictvím spoleãnosti HC

2005

Amortizovaná poﬁizovací cena upravená o trvalé sníÏení hodnoty

14) Nákup spoleãnosti REFICOR s.r.o.
V souladu se smlouvou podepsanou dne 9. bﬁezna 2006 nakoupila Spoleãnost stoprocentní podíl ve spoleãnosti REFICOR s.r.o. ve v˘‰i 73 tis. Kã.
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D. ZÁSADNÍ ÚâETNÍ POSTUPY A P¤EDPOKLADY
D.1. ZÁSADNÍ ÚâETNÍ POSTUPY
D.1.1. KURZOVÉ P¤EPOâTY
Transakce v cizí mûnû je transakce, která je vyjádﬁená v cizí mûnû nebo vyÏaduje vypoﬁádání v cizí mûnû. Funkãní mûnou se rozumí mûna primárního
ekonomického prostﬁedí, ve kterém úãetní jednotka provozuje svoji ãinnost. Transakce v cizí mûnû se v okamÏiku uskuteãnûní zaúãtuje ve funkãní mûnû,
na funkãní mûnu se pﬁepoãítá smûnn˘m kurzem k datu transakce.
Ke kaÏdému rozvahovému dni se:
a) penûÏní poloÏky v cizí mûnû pﬁepoãtou závûrkov˘m kurzem;
b) nepenûÏní poloÏky, které jsou vedeny v historick˘ch cenách vyjádﬁen˘ch v cizí mûnû, vykáÏou za pouÏití smûnného kurzu platného k pÛvodnímu datu
transakce;
c) nepenûÏní poloÏky, které jsou vedeny v reálné hodnotû vyjádﬁené v cizí mûnû, vykáÏou za pouÏití smûnného kurzu platného v dobû, kdy byla reálná
hodnota urãena.
Kurzové rozdíly vznikající pﬁi vypoﬁádání penûÏních poloÏek nebo pﬁi vykazování penûÏního majetku a závazkÛ Spoleãnosti v kurzech odli‰n˘ch od tûch,
ve kter˘ch byly pÛvodnû pouÏity bûhem daného úãetního období nebo ve kter˘ch byly vykázány v minul˘ch úãetních závûrkách, jsou zaúãtovány jako
náklady nebo v˘nosy bûÏného úãetního období, ve kterém tyto kurzové rozdíly vzniknou.

D.1.2. TRVALÉ SNÍÎENÍ HODNOTY AKTIV
Úãetní hodnoty aktiv Spoleãnosti, které nejsou investiãním majetkem (viz kapitola D.1.6.), ãasov˘m rozli‰ením poﬁizovacích nákladÛ (D.1.13.), zásobami
(D.1.12.1.) a odloÏenou daÀovou pohledávkou (D.1.34.), se provûﬁují k datu kaÏdé úãetní závûrky tak, aby bylo moÏné urãit, zda existují náznaky trvalého
sníÏení hodnoty aktiv („impairment“). Pokud takov˘ náznak existuje, je proveden odhad realizovatelné hodnoty aktiva. V pﬁípadû nehmotného majetku
s nekoneãnou dobou Ïivotnosti a v pﬁípadû nehmotného majetku, kter˘ je‰tû nebyl uveden do uÏívání, se realizovatelná hodnota zji‰Èuje jednou za rok bez
ohledu na náznaky trvalého sníÏení hodnoty.
Trvalé sníÏení hodnoty majetku je zaúãtováno v pﬁípadû, kdy úãetní hodnota aktiva pﬁesahuje realizovatelnou hodnotu. Ztráty z trvalého sníÏení hodnoty aktiv
jsou promítnuty ve v˘kazu zisku a ztráty.
Individuální ztráty z trvalého sníÏení hodnoty jsou ztráty, které jsou identifikovány na úrovni konkrétních aktiv. V‰eobecné ztráty z trvalého sníÏení hodnoty
jsou takové, které jsou stanoveny pro celé portfolio pÛjãek a pohledávek, ale nejsou zji‰Èovány pro jednotlivá aktiva.
Úãetní hodnota majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech je testována na trvalé sníÏení hodnoty jednou roãnû. Spoleãnost sleduje, zda
události ãi zmûny v operacích dceﬁin˘ch ãi pﬁidruÏen˘ch spoleãností indikují pﬁípadné trvalé sníÏení hodnoty. Spoleãnost povaÏuje skuteãnost, Ïe vlastní
kapitál dceﬁiné ãi pﬁidruÏené spoleãnosti vykazuje klesající tendenci, za klíãov˘ indikátor potenciálního trvalého sníÏení hodnoty.
Realizovatelná hodnota investic Spoleãnosti do cenn˘ch papírÛ, úvûrÛ a pohledávek drÏen˘ch do splatnosti je stanovena jako souãasná hodnota
oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ, diskontovan˘ch pÛvodní efektivní úrokovou mírou obsaÏenou v aktivu. Krátkodobé pohledávky se nediskontují.
PÛjãky a poskytnuté zálohy jsou vykazovány oãi‰tûné o ztráty z trvalého sníÏení hodnoty, které vyjadﬁují rozdíl mezi úãetní a realizovatelnou hodnotou
pﬁíslu‰ného aktiva. Pohledávky jsou vykazovány v poﬁizovací hodnotû sníÏené o ztráty z trvalého sníÏení hodnoty.
Realizovatelná hodnota aktiva urãeného k prodeji je stanovena jako souãasná reálná hodnota. Pokud existuje objektivní dÛkaz, Ïe do‰lo k trvalému sníÏení
hodnoty aktiva, je pokles reálné hodnoty, kter˘ byl zaúãtován pﬁímo do vlastního kapitálu, promítnut ve v˘kazu zisku a ztráty.
Realizovatelná hodnota ostatních aktiv je stanovena jako vy‰‰í z ãisté prodejní ceny a hodnoty z uÏívání. Pﬁi stanovení hodnoty z uÏívání jsou odhadované
budoucí penûÏní toky diskontovány na souãasnou hodnotu za pouÏití diskontní sazby pﬁed daní ze zisku, která odráÏí souãasné trÏní pﬁedpoklady ãasové
hodnoty penûz a specifická rizika aktiva.
O opûtovném zv˘‰ení hodnoty majetkov˘ch úãastí, u kter˘ch bylo v bûÏném úãetním období zaúãtováno trvalé sníÏení hodnoty, se v následujících úãetních
obdobích neúãtuje.
Zúãtování ztráty ze sníÏení hodnoty cenného papíru drÏeného do splatnosti, úvûru, zálohy ãi pohledávky nebo dluhového nástroje urãeného k prodeji je
úãtováno do v˘nosÛ (aÏ do v˘‰e amortizované poﬁizovací ceny), pokud následné zv˘‰ení realizovatelné hodnoty objektivnû souvisí s událostí, která se
uskuteãnila po zaúãtování ztráty z trvalého sníÏení hodnoty.
Zúãtování ztráty ze sníÏení hodnoty akciov˘ch/kapitálov˘ch nástrojÛ urãen˘ch k prodeji není v následujících obdobích úãtováno do v˘nosÛ. Ve‰kerá následná
zv˘‰ení reálné hodnoty jsou úãtována pﬁímo do vlastního kapitálu.
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U ostatních aktiv je zúãtování ztráty z trvalého sníÏení hodnoty v následujících úãetních obdobích úãtováno do v˘kazu zisku a ztráty, pokud do‰lo ke zv˘‰ení
realizovatelné hodnoty a toto zv˘‰ení je moÏné objektivnû pﬁiﬁadit k události, která nastala po datu vykázání trvalého sníÏení hodnoty. Zúãtování ztráty
z trvalého sníÏení hodnoty se provede tak, aby úãetní hodnota aktiva nepﬁesáhla úãetní hodnotu aktiva oãi‰tûnou o odpisy nebo amortizaci, kterou by
aktivum mûlo, nebylo-li by úãtováno o trvalém sníÏení hodnoty.

D.1.3. PRVKY DOBROVOLNÉ SPOLUÚâASTI (DPF)
Prvek dobrovolné spoluúãasti (DPF) pﬁedstavuje smluvní právo obdrÏet jako doplnûk k zaruãenému plnûní dal‰í plnûní, která pﬁedstavují v˘znamn˘ podíl na
celkov˘ch smluvních plnûních, jejichÏ v˘‰e ãi okamÏik poskytnutí plnûní závisí na rozhodnutí Spoleãnosti a která jsou smluvnû zaloÏena na v˘sledcích urãité
skupiny aktiv, zisku nebo ztrátû Spoleãnosti ãi v˘nosech z investice.
Toto dal‰í plnûní (dále jen „podíly na zisku“), které má b˘t pﬁipsáno pojistníkÛm, je vykázáno v úãetní závûrce jako zaruãen˘ závazek, tj. v rámci rezervy
pojistného Ïivotních poji‰tûní, v pﬁípadû smluv o Ïivotním poji‰tûní ãi v rámci zaruãen˘ch závazkÛ z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti
v pﬁípadû investiãních smluv, protoÏe jeho v˘‰e je neodvolatelnû fixována k datu úãetní závûrky.

D.1.4. NEHMOTN¯ MAJETEK
Nehmotn˘ majetek poﬁízen˘ Spoleãností se vykazuje v poﬁizovací cenû sníÏené o oprávky a kumulované ztráty z trvalého sníÏení hodnoty.
Nehmotn˘ majetek s urãitou dobou Ïivotnosti je amortizován lineární metodou v prÛmûru po dobu 3 – 5 let. Metody odepisování, doby Ïivotnosti a zbytkové
hodnoty majetku, není-li jeho hodnota nev˘znamná, se pﬁehodnocují vÏdy jednou roãnû. U nehmotného majetku, u kterého jsou v prÛbûhu jeho uÏívání
provedeny v˘znamné zmûny (v˘znamná technická zhodnocení), je zbytková hodnota a doba Ïivotnosti opûtovnû posouzena a pﬁípadnû pﬁehodnocena k datu
dokonãení tûchto zmûn.
Nehmotn˘ majetek s neurãitou dobou Ïivotnosti není amortizován, ale je roãnû testován na trvalé sníÏení hodnoty nebo objeví-li se indikace toho, Ïe do‰lo
k trvalému sníÏení hodnoty nehmotného majetku.

D.1.5. PROVOZNÍ A OSTATNÍ HMOTN¯ MAJETEK
Hmotn˘ majetek se v okamÏiku poﬁízení ocení poﬁizovací cenou nebo v˘robními náklady a následnû se toto ocenûní sniÏuje o oprávky a ztráty z trvalého
sníÏení hodnoty.
Majetek se odepisuje lineárnû na základû následujících sazeb:
PoloÏka
Pozemky
Stavby
Ostatní hmotn˘ majetek a vybavení

Odpisové sazby (%)
–
1,00 – 10,00
6,67 – 33,33

V pﬁípadû, kdy rÛzné poloÏky hmotného majetku mají rozdílnou Ïivotnost nebo pﬁiná‰ejí ekonomick˘ prospûch Spoleãnosti v odli‰ném ãasovém horizontu,
vykáÏe je Spoleãnost oddûlenû jako rÛzné poloÏky hmotného majetku s rÛzn˘mi odpisov˘mi plány.
Metody odpisování, doby Ïivotnosti a zbytkové hodnoty majetku, není-li jeho hodnota nev˘znamná, se pﬁehodnocují vÏdy jednou roãnû. Je-li provedena na
provozním majetku formou dodateãné investice v˘znamná zmûna, je doba Ïivotnosti a zbytková hodnota opûtovnû posouzena a pﬁípadnû pﬁehodnocena
k datu dokonãení této zmûny.
Majetek ve v˘robû nebo v˘voji slouÏící pro budoucí pouÏití jako investiãní majetek je klasifikován jako hmotn˘ majetek a evidován v poﬁizovací cenû po dobu
v˘roby nebo v˘voje. V okamÏiku dokonãení je pﬁeklasifikován jako investiãní majetek.
Nájem, pﬁi kterém Spoleãnost pﬁejímá v podstatû v‰echna rizika a pﬁínosy spojené s vlastnictvím pﬁedmûtu nájmu, je klasifikován jako finanãní leasing.
Hmotn˘ majetek poﬁízen˘ formou finanãního leasingu je evidován v cenû, která je niÏ‰í z reálné hodnoty nebo souãasné hodnoty minimálních leasingov˘ch
splátek k poãátku finanãního leasingu, sníÏené o oprávky a ztráty ze sníÏení hodnoty.

D.1.6. INVESTIâNÍ MAJETEK
Investiãní majetek je majetek, kter˘ je drÏen za úãelem realizace zisku z pronájmu nebo za úãelem oãekávaného rÛstu jeho trÏní ceny, pﬁípadnû pro oba
úãely. Majetek ve vlastnictví Spoleãnosti je vykazován jako investiãní majetek, pokud je Spoleãnost nevyuÏívá ãi pokud je Spoleãností vyuÏívána
nev˘znamná ãást.
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Po prvotním zaúãtování v poﬁizovací cenû se dále ve‰ker˘ investiãní majetek oceÀuje reálnou hodnotou. Reálná hodnota se urãuje jednou roãnû. Ocenûní je
zaloÏeno na spolehliv˘ch odhadech budoucích penûÏních tokÛ diskontovan˘ch sazbami, které odráÏejí souãasné trÏní odhady nejistoty, co se t˘ãe v˘‰e
a naãasování penûÏních tokÛ, a je podloÏeno souãasn˘mi cenami ãi v˘‰í nájmÛ za obdobn˘ typ majetku ve stejné lokalitû a technickém stavu. Ve‰keré zisky
ãi ztráty ze zmûny reálné hodnoty se vykazují ve v˘kazu zisku a ztráty. O v˘nosu z pronájmu investiãního majetku se úãtuje po dobu trvání nájmu.
Pokud je poloÏka provozního a ostatního hmotného majetku pﬁeklasifikována na poloÏku investiãního majetku na základû zmûny jeho vyuÏití, je oceÀovací
rozdíl, vznikl˘ k datu pﬁeklasifikace, mezi úãetní hodnotou poloÏky a její reálnou hodnotou upraven˘ o pﬁíslu‰nou odloÏenou daÀ z tohoto rozdílu zaúãtován
pﬁímo do vlastního kapitálu, pokud tento rozdíl pﬁedstavuje zisk. V pﬁípadû prodeje investiãního majetku je tento zisk pﬁeveden do nerozdûleného zisku
minul˘ch let. Pﬁípadná ztráta k datu pﬁeklasifikace je okamÏitû vykázána ve v˘kazu zisku a ztráty.
Následné v˘daje Spoleãnosti související s jiÏ poﬁízen˘m investiãním majetkem jsou aktivovány, pokud prodluÏují dobu Ïivotnosti majetku. Ostatní následné
v˘daje se úãtují jako náklad bûÏného úãetního období.

D.1.7. MAJETKOVÉ ÚâASTI V DCE¤IN¯CH A P¤IDRUÎEN¯CH SPOLEâNOSTECH
V‰echny majetkové úãasti v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech jsou oceÀovány poﬁizovací cenou sníÏenou o pﬁípadné trvalé sníÏení hodnoty (viz D.1.2.).
Majetkové úãasti jsou z aktiv Spoleãnosti odúãtovány v souladu se smluvními nebo legislativními podmínkami.

D.1.8. FINANâNÍ AKTIVA
Finanãní aktiva zahrnují finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ, finanãní aktiva urãená k prodeji, finanãní aktiva drÏená
do splatnosti, úvûry a pohledávky, peníze a penûÏní ekvivalenty.
Spoleãnost vykazuje finanãní aktivum ve své rozvaze v okamÏiku, kdy se stane úãastníkem smluvního vztahu t˘kajícího se tohoto finanãního nástroje. Pro
bûÏné nákupy a prodeje se finanãní nástroje úãtují ke dni vypoﬁádání obchodu. Jakoukoliv zmûnu reálné hodnoty finanãního nástroje mezi dnem uzavﬁení
obchodu a dnem vypoﬁádání zaúãtuje Spoleãnost stejn˘m zpÛsobem, jak˘m bude následnû úãtovat o zmûnách reálné hodnoty finanãního nástroje podle
jeho klasifikace. Spoleãnost zaúãtuje finanãní nástroj pﬁi poﬁízení v jeho reálné hodnotû. V pﬁípadû finanãního aktiva ãi finanãního závazku, které nejsou
oceÀovány reálnou hodnotou úãtovanou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ, se do poﬁizovací ceny zahrnou náklady na transakce pﬁímo související
s poﬁízením ãi emisí.
Reálná hodnota finanãních aktiv je urãena na základû jejich kótované trÏní ceny k datu úãetní závûrky nesníÏená o náklady na transakci. Pokud kótovaná trÏní
cena není k dispozici nebo pokud neexistuje fungující trh pro urãité aktivum, pak je reálná hodnota finanãního aktiva urãena pomocí odhadu provedeného na
základû oceÀovacích modelÛ nebo technik diskontovan˘ch penûÏních tokÛ.
V pﬁípadû pouÏití technik diskontovan˘ch penûÏních tokÛ vycházejí odhadované budoucí penûÏní toky z nejlep‰ích odhadÛ proveden˘ch vedením
Spoleãnosti a diskontní sazbou je trÏní sazba pouÏívaná pro finanãní nástroj s obdobn˘mi podmínkami, platná k datu úãetní závûrky. V pﬁípadû pouÏití
oceÀovacích modelÛ vycházejí vstupní informace z aktuálních trÏních dat znám˘ch k datu úãetní závûrky.
Reálná hodnota finanãních derivátÛ neobchodovan˘ch na veﬁejném trhu je stanovena na základû hodnoty, kterou by Spoleãnost pﬁi zváÏení souãasn˘ch
trÏních podmínek a souãasné bonity úãastníkÛ transakce obdrÏela nebo zaplatila v pﬁípadû ukonãení smlouvy k datu úãetní závûrky.
Finanãní aktivum je odúãtováno v okamÏiku, kdy Spoleãnost pﬁedala v˘znamnou ãást rizik a práv souvisejících s aktivem nebo pozbyla kontrolu nad tímto
finanãním aktivem. K odúãtování dojde v pﬁípadû realizace práv, vypr‰ení jejich platnosti nebo odstoupení od nich.
D.1.8.1. Finanãní aktiva urãená k prodeji
Finanãní aktiva urãená k prodeji jsou taková finanãní aktiva, která nejsou klasifikována jako úvûry a pohledávky, finanãní aktiva drÏená do splatnosti nebo
finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou úãtovanou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ a která zároveÀ nejsou deriváty. Jako finanãní aktiva urãená
k prodeji se klasifikují majetkové cenné papíry, jeÏ nejsou obchodovány na aktivním trhu, a vybrané dluhopisy.
Po poãáteãním zachycení se finanãní aktiva urãená k prodeji oceÀují reálnou hodnotou, která se nesniÏuje o transakãní náklady spojené s prodejem nebo
pﬁevodem finanãního aktiva. V˘jimkou jsou finanãní aktiva, u kter˘ch není k dispozici kótovaná trÏní cena na aktivním trhu a jejichÏ reálná hodnota nemÛÏe
b˘t spolehlivû stanovena. Takováto finanãní aktiva jsou zachycena v poﬁizovací cenû, která zahrnuje transakãní náklady a která je sníÏena o ztráty z trvalého
sníÏení hodnoty.
Rozdíly z pﬁecenûní finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji se úãtují pﬁímo do vlastního kapitálu s v˘jimkou trvalého sníÏení hodnoty a kurzov˘ch ziskÛ a ztrát
z penûÏních aktiv, napﬁ. depozitních certifikátÛ. Pﬁi odúãtování finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji se kumulovan˘ zisk ãi ztráta pÛvodnû zaúãtované pﬁímo do
vlastního kapitálu vykáÏou ve v˘kazu zisku a ztráty. Pokud tyto nástroje generují úrok, je úrok vypoãten˘ pomocí metody efektivní úrokové sazby vykázán
ve v˘kazu zisku a ztráty.
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D.1.8.2. Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti jsou finanãní aktiva s pevnû stanovenou dobou splatnosti nebo splátkov˘m kalendáﬁem, která je Spoleãnost schopná
drÏet a má zámûr je drÏet do splatnosti.
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti jsou vykazována v amortizované poﬁizovací cenû sníÏené o ztráty z trvalého sníÏení hodnoty. Prémie a diskont jsou
amortizovány po dobu Ïivotnosti aktiva za pouÏití metody efektivní úrokové míry. O amortizaci prémie a diskontu se úãtuje jako o úrokovém v˘nosu nebo
nákladu.
Reálná hodnota jednotliv˘ch cenn˘ch papírÛ v rámci portfolia drÏeného do splatnosti mÛÏe doãasnû poklesnout pod úãetní hodnotu. Pokud neexistuje riziko
zmûny finanãní pozice, o tomto sníÏení hodnoty cenného papíru se neúãtuje.
D.1.8.3. Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Za finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou úãtovanou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ se povaÏují finanãní aktiva jiná neÏ finanãní aktiva drÏená do
splatnosti nebo finanãní aktiva urãená k prodeji, pﬁípadnû úvûry a pohledávky. Jsou to finanãní aktiva, která byla pﬁi poﬁízení klasifikována jako oceÀovaná
reálnou hodnotou úãtovanou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ.
Finanãní aktiva urãená k obchodování byla poﬁízena nebo pﬁevzata primárnû za úãelem dosaÏení zisku z titulu krátkodob˘ch v˘kyvÛ v cenách nebo
zprostﬁedkovatelsk˘ch marÏích. Finanãní aktivum se klasifikuje jako urãené k obchodování, pokud je souãástí portfolia, s nímÏ bylo v minulosti nakládáno
s cílem realizovat krátkodob˘ zisk, a to bez ohledu na zámûr, se kter˘m Spoleãnost toto finanãní aktivum poﬁídila.
Finanãní aktiva k obchodování zahrnují investice, vybrané nakoupené úvûry a smlouvy o finanãních derivátech, které nejsou efektivními zajistn˘mi nástroji.
V‰echny finanãní deriváty k obchodování v pozici ãisté pohledávky (kladná reálná hodnota) vãetnû nakoupen˘ch opcí jsou vykazovány jako finanãní aktiva
k obchodování. V‰echny deriváty k obchodování v pozici ãistého závazku (záporná reálná hodnota) vãetnû vydan˘ch opcí jsou vykazovány jako finanãní
závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ.
Pﬁi poﬁízení jsou finanãní aktiva neurãená k obchodování klasifikována jako finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ,
pokud tato klasifikace zaji‰Èuje omezení úãetního nesouladu pﬁi oceÀování aktiv nebo závazkÛ nebo úãtování realizovan˘ch a nerealizovan˘ch ziskÛ a ztrát
a souãasnû existuje aktivní trh a je moÏné spolehlivû stanovit jejich reálnou hodnotu.
K úãetnímu nesouladu mÛÏe docházet pﬁedev‰ím v pﬁípadû pojistn˘ch závazkÛ, které jsou pﬁeceÀovány proti úãtu v˘kazu zisku a ztráty, je-li testem
postaãitelnosti zji‰tûna jejich nedostateãná v˘‰e.
Spoleãnost klasifikuje pﬁi poﬁízení jako finanãní aktiva neurãená k obchodování a oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ v‰echny
majetkové cenné papíry, jejichÏ reálná hodnota mÛÏe b˘t spolehlivû mûﬁena, a vybrané dluhopisy neurãené k obchodování.
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ – s v˘jimkou derivátÛ neobchodovan˘ch na veﬁejném trhu a finanãních aktiv,
která nejsou kótována na aktivním trhu – se následnû po poãáteãním zaúãtování oceÀují reálnou hodnotou stanovenou na základû trÏních cen kótovan˘ch na
aktivním trhu. Zisky a ztráty plynoucí ze zmûn reálné hodnoty finanãních aktiv oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ jsou
úãtovány do v˘kazu zisku a ztráty.
D.1.8.4. Úvûry a pohledávky
Úvûry a pohledávky jsou finanãní aktiva s pevn˘mi nebo pﬁedem stanoviteln˘mi splátkami, která nejsou kótovaná na aktivním trhu. Tato kategorie
nezahrnuje úvûry a pohledávky, které jsou klasifikovány jako úvûry a pohledávky oceÀované reálnou hodnotou úãtovanou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
nebo jako urãené k prodeji.
Úvûry a pohledávky se oceÀují amortizovanou poﬁizovací cenou za pouÏití metody efektivní úrokové míry, která se sniÏuje o pﬁípadné ztráty z trvalého sníÏení
hodnoty tak, aby jejich v˘‰e odráÏela odhadovanou realizovatelnou hodnotu.
Spoleãnost nakupuje (prodává) cenné papíry s dohodou o zpûtném prodeji (zpûtné koupi) k urãitému datu v budoucnosti za pﬁedem stanovenou cenu.
O zakoupen˘ch cenn˘ch papírech, které jsou pﬁedmûtem závazku ke zpûtnému prodeji k urãit˘m budoucím datÛm, se neúãtuje. Zaplacené ãástky jsou
vykázány jako pÛjãky bankám nebo pÛjãky nebankovním subjektÛm. Tyto pohledávky jsou vykázány jako pohledávky zaji‰tûné podkladov˘m finanãním
aktivem. Cenné papíry prodané na základû smluv o zpûtné koupi jsou nadále vykázány v rozvaze a oceÀovány podle úãetního postupu pro finanãní aktiva
k obchodování nebo pro finanãní aktiva urãená k prodeji. V˘nosy z prodeje cenn˘ch papírÛ v rámci tûchto smluv jsou vykazovány jako závazky vÛãi bankám
nebo nebankovním subjektÛm.
Rozdíl mezi úhradami za prodej a zpûtnou koupí se ãasovû rozli‰uje do úrokov˘ch v˘nosÛ ãi nákladÛ po dobu transakce.
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D.1.9. DLOUHODOBÁ AKTIVA DRÎENÁ K PRODEJI
Dlouhodobá aktiva (nebo vyﬁazovaná skupina aktiv a závazkÛ), u kter˘ch se pﬁedpokládá, Ïe jejich úãetní hodnota bude zpûtnû získána primárnû prodejní
transakcí spí‰e neÏ pokraãujícím uÏíváním, jsou klasifikována jako drÏená k prodeji. Tûsnû pﬁed pﬁevedením do kategorie dlouhodob˘ch aktiv k prodeji jsou
aktiva (nebo ãásti vyﬁazované skupiny) pﬁecenûna v souladu s pﬁíslu‰n˘mi úãetními standardy. Následnû jsou aktiva (nebo skupina aktiv) ocenûna v niÏ‰í
z jejich úãetní hodnoty a reálné hodnoty sníÏené o náklady související s prodejem. Pﬁípadná ztráta ze sníÏení hodnoty vyﬁazované skupiny aktiv je alokována
pomûrnû na základû úãetní hodnoty aktiva – s v˘jimkou zásob, finanãních aktiv, odloÏené daÀové pohledávky, zamûstnaneck˘ch poÏitkÛ, investiãního
majetku a biologick˘ch aktiv, která jsou i nadále oceÀována v souladu s úãetními postupy Spoleãnosti. Ztráty ze sníÏení hodnoty pﬁi pﬁevedení do kategorie
dlouhodob˘ch aktiv k prodeji a následné zisky nebo ztráty z pﬁecenûní jsou úãtovány do v˘kazu ziskÛ a ztráty. Zisky z pﬁecenûní se vykazují pouze do v˘‰e
kumulované ztráty ze sníÏení hodnoty, která byla dﬁíve vykázána.

D.1.10. NÁJEMNÍ TRANSAKCE
Hmotn˘ majetek pouÏívan˘ Spoleãností v rámci operativního leasingu, kde rizika a uÏitky spojené s vlastnictvím nepﬁecházejí na nájemce, není vykázán
v rozvaze Spoleãnosti. Platby pronajímateli uskuteãnûné v rámci operativního leasingu jsou úãtovány do v˘kazu zisku a ztráty po dobu trvání leasingové
smlouvy.

D.1.11. PODÍLY ZAJISTITELÒ NA POJISTNù TECHNICK¯CH REZERVÁCH
Podíly zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách jsou skuteãné nebo odhadované hodnoty, které lze poÏadovat od zajistitelÛ dle smluvních ujednání
stanoven˘ch v zajistn˘ch smlouvách.
Podíly zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách se stanoví v souladu s ustanoveními zajistn˘ch smluv. Tato aktiva se oceÀují stejnû jako související
zaji‰Èované závazky. Pokud existují nedobytná aktiva vÛãi zajistitelÛm, zaúãtuje Spoleãnost trvalé sníÏení hodnoty (opravnou poloÏku).

D.1.12. OSTATNÍ AKTIVA
D.1.12.1. Zásoby
Zásoby se evidují v poﬁizovací cenû nebo ãisté realizovatelné hodnotû (ãistá realizovatelná hodnota se odhadne jako prodejní cena sníÏená o odhadnuté
náklady na dokonãení a uskuteãnûní prodeje) – podle toho, která je niÏ‰í. Pokud je ãistá realizovatelná hodnota niÏ‰í neÏ poﬁizovací cena, úãetní hodnotu
zásob je nutno odepsat do v˘‰e ãisté realizovatelné hodnoty, tzn., Ïe se do hospodáﬁského v˘sledku bûÏného úãetního období zaúãtuje ztráta
z trvalého sníÏení hodnoty.
D.1.12.2. Pﬁedmûty umûlecké a kulturní hodnoty
Pﬁedmûty umûlecké a kulturní hodnoty, které Spoleãnost poﬁídila za úãelem podpory umûní, jsou vykázány v poloÏce Ostatní aktiva. Pﬁi poãáteãním
zaúãtování jsou vykázány v poﬁizovací cenû. Následnû nejsou tyto pﬁedmûty odepisovány a vÏdy k rozvahovému dni jsou testovány na trvalé sníÏení
hodnoty.

D.1.13. âASOVÉ ROZLI·ENÍ PO¤IZOVACÍCH NÁKLADÒ
Poﬁizovací náklady jsou náklady, které vznikají pﬁeváÏnû v souvislosti s poﬁízením nov˘ch pojistn˘ch smluv a s obnovou existujících pojistn˘ch smluv. âasovû
rozli‰it lze pouze nûkteré („ãasovû rozli‰itelné“) poﬁizovací náklady, jako provize zprostﬁedkovatelÛm a jiné variabilní náklady pﬁímo související s uzavíráním
pojistn˘ch smluv. Nepﬁímé náklady související s prodejem, náklady související s urãit˘mi druhy poji‰tûní a provize za správu pojistného kmene nelze ãasovû
rozli‰it, pokud primárnû nesouvisejí s nov˘m obchodem.
V neÏivotním poji‰tûní se pﬁíslu‰né poﬁizovací náklady ãasovû rozli‰ují ve stejném pomûru, jak˘m je pomûr rezervy na nezaslouÏené pojistné vÛãi hrubému
pﬁedepsanému pojistnému pro danou skupinu poji‰tûní (produkt).
Zpûtnû získatelná hodnota ãasového rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ se posuzuje vÏdy k datu úãetní závûrky v rámci testu postaãitelnosti závazkÛ.
V Ïivotním poji‰tûní a v pﬁípadû investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti jsou pﬁíslu‰né poﬁizovací náklady vykazovány pﬁímo ve v˘kazu zisku
a ztráty v okamÏiku jejich vzniku a nejsou ãasovû rozli‰ovány.
V pﬁípadû investiãních smluv jsou dodateãné poﬁizovací (transakãní) náklady, které jsou pﬁímo pﬁiﬁaditelné vzniku finanãního závazku vykazovaného
v amortizované poﬁizovací cenû, odeãteny od reálné hodnoty pﬁijat˘ch prostﬁedkÛ a ovlivÀují v˘poãet efektivní úrokové sazby.
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D.1.14. PENÍZE A PENùÎNÍ EKVIVALENTY
Peníze (penûÏní prostﬁedky) pﬁedstavují pokladní hotovost a vklady u bank nebo jin˘ch finanãních institucí splatné na poÏádání. PenûÏními ekvivalenty
se rozumûjí krátkodobé, vysoce likvidní investice, které jsou pohotovû smûnitelné za pﬁedem známé ãástky penûÏních prostﬁedkÛ a u kter˘ch
se nepﬁedpokládají v˘znamné zmûny hodnoty v ãase.

D.1.15. VLASTNÍ KAPITÁL
D.1.15.1. Zpûtn˘ odkup základního kapitálu
Pokud je základní kapitál zachycen˘ jako souãást vlastního kapitálu zpûtnû odkoupen, úãtuje se o jeho úhradû vãetnû pﬁímo pﬁiﬁaditeln˘ch transakãních
nákladÛ jako o zmûnû vlastního kapitálu. Zpûtnû odkoupené akcie se vykazují jako vlastní akcie, tj. jako sníÏení vlastního kapitálu.
D.1.15.2. Dividendy
Dividendy ze základního kapitálu jsou zaúãtovány jako závazek v pﬁípadû, Ïe je o jejich v˘platû rozhodnuto pﬁed datem úãetní závûrky. Dividendy, o jejichÏ
v˘platû je rozhodnuto po datu úãetní závûrky, nejsou zaúãtovány jako závazek, ale jsou vykázány v pﬁíloze úãetní závûrky.

D.1.16. ZÁVAZKY Z POJI·TùNÍ
D.1.16.1. Rezerva na nezaslouÏené pojistné
Rezerva na nezaslouÏené pojistné obsahuje ãást pﬁedepsaného hrubého pojistného, která se vztahuje k následujícím úãetním obdobím. Rezerva na
nezaslouÏené pojistné se stanoví individuálnû pro kaÏdou pojistnou smlouvu zvlá‰È pomocí metody „pro rata temporis“, upravené tak, aby odráÏela jakoukoli
odchylku ve v˘skytu rizika v prÛbûhu období krytého pojistnou smlouvou. Rezerva na nezaslouÏené pojistné je tvoﬁena u Ïivotních i u neÏivotních poji‰tûní.
D.1.16.2. Rezervy Ïivotního poji‰tûní
Rezervy Ïivotního poji‰tûní (rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní a rezerva na závazky z pouÏité technické úrokové míry) zahrnují odhadovanou v˘‰i závazkÛ
Spoleãnosti vypl˘vajících ze smluv Ïivotního poji‰tûní, stanovenou pomocí pojistnû matematick˘ch metod. V˘‰e rezerv Ïivotního poji‰tûní je vypoãítána
prospektivní metodou ocenûní ãisté v˘‰e pojistného plnûní s pﬁihlédnutím ke v‰em budoucím závazkÛm vypl˘vajícím z pojistn˘ch podmínek platn˘ch pro
kaÏdou existující smlouvu a zahrnuje v‰echna garantovaná pojistná plnûní, jiÏ pﬁiznané podíly na zisku a budoucí podíly na zisku a náklady, a to po odpoãtu
hodnoty pojistného stanovené pojistnû matematick˘mi metodami.
Pﬁi v˘poãtu v˘‰e rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní se vychází ze stejn˘ch pﬁedpokladÛ jako pﬁi stanovení pﬁíslu‰ného pojistného. V˘‰e rezerv zÛstane
nezmûnûna, nebude-li niÏ‰í neÏli postaãitelná. Test postaãitelnosti rezerv Ïivotních poji‰tûní provádí ke kaÏdému rozvahovému dni pojistní matematici
Spoleãnosti za pouÏití odhadÛ souãasné hodnoty budoucích penûÏních tokÛ z pojistn˘ch smluv (viz D.2.3.). Pokud z tûchto odhadÛ vyplyne, Ïe úãetní
hodnota rezerv je nedostateãná, rozdíl se zaúãtuje do v˘kazu zisku a ztráty bûÏného období a zv˘‰í se hodnota rezervy na splnûní závazkÛ z pouÏité
technické úrokové míry.
D.1.16.3. Rezerva na pojistná plnûní
Rezerva na pojistná plnûní pﬁedstavuje odhad celkov˘ch nákladÛ na pojistná plnûní, vypl˘vající z pojistn˘ch událostí vznikl˘ch do konce úãetního období bez
ohledu na to, zda tyto pojistné události byly, ãi nebyly nahlá‰eny. Odhad je sníÏen o jiÏ vyplacené ãástky, které se vztahují k v˘‰e uveden˘m ‰kodám,
a nav˘‰en o související interní a externí náklady na likvidaci pojistn˘ch událostí podle odhadu na základû historického ‰kodného prÛbûhu a specifick˘ch
pﬁedpokladÛ budoucích ekonomick˘ch podmínek.
Rezerva na pojistná plnûní zahrnuje pojistné události, které byly nahlá‰eny k rozvahovému dni a u nichÏ dosud nebyla dokonãena likvidace (RBNS),
a pojistné události, které nastaly k rozvahovému dni, av‰ak dosud nebyly nahlá‰eny (IBNR).
Poskytuje-li se plnûní z pojistné události formou pravideln˘ch splátek (renty), tvoﬁí se rezerva na pojistná plnûní na základû pojistnû matematick˘ch metod.
Spoleãnost neprovádí diskontování rezervy na pojistná plnûní s v˘jimkou pojistn˘ch událostí vyplácen˘ch formou renty.
Pokud je to relevantní, jsou rezervy vykazovány ve v˘‰i oãi‰tûné o opatrné odhady nárokÛ Spoleãnosti (regresy a náhrady).
Rezerva na pojistná plnûní z Ïivotního poji‰tûní je vykázána jako souãást rezerv Ïivotního poji‰tûní.
PﬁestoÏe pﬁedstavenstvo Spoleãnosti povaÏuje hrubou v˘‰i rezervy na pojistná plnûní a pﬁíslu‰nou v˘‰i podílÛ zajistitelÛ za vûrnû zobrazené, koneãná v˘‰e
závazkÛ se mÛÏe li‰it v dÛsledku následn˘ch informací a událostí a mÛÏe mít za následek v˘znamné zmûny koneãn˘ch hodnot. Zmûny ve v˘‰i rezervy se
zohledÀují v úãetní závûrce toho období, v nûmÏ byly provedeny. PouÏité postupy a provedené odhady jsou pravidelnû provûﬁovány.
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D.1.16.4. Závazky z pojistn˘ch smluv vypl˘vající z prvkÛ dobrovolné spoluúãasti (DPF)
Závazky z pojistn˘ch smluv vypl˘vající z prvkÛ dobrovolné spoluúãasti (DPF) pﬁedstavují smluvní závazek poskytnout v˘znamná plnûní vedle garantovan˘ch
plnûní, jejichÏ poskytnutí záleÏí na rozhodnutí Spoleãnosti o okamÏiku a v˘‰i plnûní a které vycházejí z v˘voje pﬁedem definovan˘ch smluv, v˘nosu z investic
ãi v˘sledku hospodaﬁení Spoleãnosti. BliÏ‰í informace jsou uvedeny v kapitole D.1.3.
D.1.16.5. Jiné technické rezervy
Jiné technické rezervy zahrnují jakékoliv ostatní pojistnû technické rezervy, které nebyly uvedeny v˘‰e, jako napﬁ. rezervu na nedostateãnost pojistného
v neÏivotním poji‰tûní, rezervu na stárnutí v rámci zdravotního poji‰tûní, rezervu na prémie a slevy v neÏivotním poji‰tûní a jiné obdobné technické rezervy.
Rezerva na prémie a slevy v neÏivotním poji‰tûní kryje budoucí plnûní ve formû dodateãn˘ch plateb pojistníkÛm nebo sníÏení plateb od pojistníkÛ, které jsou
v˘sledkem v˘voje minul˘ch let. Rezerva se netvoﬁí v pﬁípadû smluv, u kter˘ch dochází ke slevám na budoucím pojistném plynoucím z pﬁíznivého ‰kodného
prÛbûhu dosaÏeného v minulosti, a to nezávisle na tom, zda jej bylo dosaÏeno u Spoleãnosti. V takové situaci vyjadﬁuje sníÏení pojistného oãekávan˘ niÏ‰í
budoucí ‰kodn˘ prÛbûh a nedochází k rozdûlení pﬁedchozích pﬁebytkÛ.
D.1.16.6. Finanãní závazky z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti (DPF)
Finanãní závazky z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti (DPF) pﬁedstavují závazky ze smluv, které nesplÀují podmínky definice pojistn˘ch
smluv, protoÏe nevedou k pﬁevodu v˘znamného pojistného rizika z pojistníka na Spoleãnost, ale které obsahují prvky dobrovolné spoluúãasti (definice DPF
viz D.1.3.). O finanãních závazcích z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti se úãtuje stejn˘m zpÛsobem jako o závazcích z pojistn˘ch smluv.

D.1.17. POD¤ÍZENÉ FINANâNÍ ZÁVAZKY
Podﬁízené závazky jsou finanãní závazky, u kter˘ch bylo sjednáno, Ïe v pﬁípadû likvidace, konkurzu a nucené nebo jiné správy Spoleãnosti budou vypoﬁádány
aÏ po uspokojení nárokÛ ostatních vûﬁitelÛ.
Podﬁízené finanãní závazky jsou pﬁi jejich vzniku ocenûny reálnou hodnotou, oãi‰tûnou o vzniklé transakãní náklady, a dále jsou oceÀovány amortizovanou
poﬁizovací cenou. Amortizovaná poﬁizovací cena podﬁízeného finanãního závazku se stanoví jako poﬁizovací cena po odeãtení splátek a úpravû
o kumulovanou amortizaci rozdílu mezi poﬁizovací cenou a hodnotou závazku v okamÏiku splatnosti. Amortizace diskontu nebo prémie jsou vykazovány
v rámci úrokov˘ch a obdobn˘ch nákladÛ.

D.1.18. OSTATNÍ ZÁVAZKY Z EMITOVAN¯CH CENN¯CH PAPÍRÒ
Ostatní závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ jsou pﬁi jejich vzniku ocenûny reálnou hodnotou oãi‰tûnou o vzniklé transakãní náklady a následnû jsou
oceÀovány amortizovanou poﬁizovací cenou. Amortizace diskontu nebo prémie stanovené za pouÏití metody efektivní úrokové míry jsou vykazovány jako
úrokové a obdobné náklady.

D.1.19. FINANâNÍ ZÁVAZKY OCE≈OVANÉ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚâTÒM NÁKLADÒ NEBO V¯NOSÒ
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ jsou závazky, které jsou klasifikovány jako závazky urãené k obchodování,
a zahrnují zejména závazky z derivátÛ, které nejsou zaji‰Èovacími nástroji, a závazky dodat cenné papíry („krátké prodeje“). Finanãní závazky oceÀované
reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ se oceÀují reálnou hodnotou a zisky a ztráty z pﬁecenûní jsou zahrnuty do v˘kazu zisku a ztráty.

D.1.20. ZÁVAZKY VÒâI BANKÁM A NEBANKOVNÍM SUBJEKTÒM
Závazky vÛãi bankám a nebankovním subjektÛm jsou pﬁi jejich vzniku oceÀovány reálnou hodnotou, oãi‰tûnou o vzniklé transakãní náklady, a následnû
se oceÀují amortizovanou poﬁizovací cenou. Amortizovaná poﬁizovací cena finanãního závazku je ãástka, kterou byl finanãní závazek ocenûn v okamÏiku
zaúãtování, po odeãtení splátek, zv˘‰ená nebo sníÏená o ãástky kumulované amortizace rozdílu mezi hodnotou závazku pﬁi zaúãtování a pﬁi jeho splatnosti.

D.1.21. REZERVY
Rezerva je vykázána v rozvaze, pokud má Spoleãnost právní nebo vûcnou povinnost plnit a tato povinnost je v˘sledkem minul˘ch událostí, pokud je
pravdûpodobné, Ïe plnûní nastane a vyÏádá si úbytek prostﬁedkÛ pﬁedstavujících ekonomick˘ prospûch, a pokud je moÏné provést pﬁimûﬁenû spolehliv˘
odhad v˘‰e budoucího plnûní. Pokud je pﬁedpokládan˘ dopad v˘znamn˘, stanoví se v˘‰e rezerv diskontováním oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ za
pouÏití sazby pﬁed zdanûním, která odráÏí souãasná trÏní ohodnocení ãasové hodnoty penûz, popﬁípadû rizika vztahující se specificky k závazku.
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D.1.22. ZÁVAZKY
O závazcích se úãtuje v okamÏiku vzniku smluvní povinnosti pﬁedat protistranû penûÏní prostﬁedky nebo jin˘ finanãní majetek. Závazky se oceÀují
amortizovanou poﬁizovací cenou, která se obvykle rovná jejich nominální hodnotû nebo oãekávané hodnotû k datu splatnosti.

D.1.23. âIST¯ V¯NOS Z POJISTNÉHO
âist˘ v˘nos z pojistného zahrnuje pﬁedepsané hrubé pojistné z pﬁímého poji‰tûní a pﬁedepsané hrubé pojistné z aktivního zaji‰tûní, oãi‰tûné o podíl zajistitele.
Hrubé pﬁedepsané pojistné zahrnuje takové ãástky pojistného, které byly v souladu s podmínkami platn˘ch pojistn˘ch smluv splatné v prÛbûhu úãetního
období – bez ohledu na to, zda se celkovû, nebo ãásteãnû vztahují k pojistnému následn˘ch úãetních období. Hrubé pﬁedepsané pojistné je úãtováno
v pﬁípadû smluv, které splÀují definici pojistné smlouvy nebo investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti.
V˘‰e uvedené ãástky nezahrnují danû ãi poplatky, které musí b˘t z pojistného odvádûny.
Pojistné je zaúãtováno v okamÏiku vzniku neomezeného zákonného nároku. V pﬁípadû smluv, kdy je pojistné placeno ve splátkách, je pojistné zaúãtováno
jako pﬁedepsané pojistné v okamÏiku splatnosti pﬁíslu‰né splátky.
Pojistné je vykázáno jako zaslouÏené na pro rata bázi po dobu pojistného krytí z pﬁíslu‰né pojistné smlouvy prostﬁednictvím rezervy na nezaslouÏené
pojistné. V pﬁípadû smluv, jejichÏ prÛbûh rizika se v˘znamnû li‰í od doby trvání smlouvy, je pojistné zaúãtováno v závislosti na prÛbûhu rizika podle v˘‰e
poskytnuté pojistné ochrany.
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné pﬁedstavuje rozdíl mezi poãáteãním a koneãn˘m stavem rezervy na nezaslouÏené pojistné.

D.1.24. POJISTNù TECHNICKÉ NÁKLADY
Pojistnû technické náklady obsahují náklady na pojistná plnûní, zmûnu stavu pojistnû technick˘ch rezerv a poskytnuté prémie a slevy.
Náklady na pojistná plnûní zahrnují náklady na v˘platu pojistn˘ch plnûní a odbytné z pojistn˘ch smluv Ïivotního poji‰tûní (oãi‰tûné o podíl zajistitele)
a náklady na pojistná plnûní z pojistn˘ch smluv neÏivotního poji‰tûní (oãi‰tûné o podíl zajistitele). Náklady na pojistná plnûní a odbytné pﬁedstavují ãástky
vyplacené v bûÏném úãetním období. Tyto ãástky zahrnují dávky vyplácené formou renty, odbytné, náklady na pojistná plnûní z titulu pohybÛ ‰kodních rezerv
v dÛsledku vstupÛ a v˘stupÛ z portfolia, které je pﬁedmûtem zajistné smlouvy, a zahrnují externí a interní náklady spojené s likvidací pojistn˘ch událostí.
Náklady na pojistná plnûní a odbytné se sníÏí o ãástky náhrad a regresÛ. Náklady na pojistná plnûní a v˘platu dávek se zaúãtují v okamÏiku ukonãení likvidace
pojistné události, tj. v okamÏiku, kdy je plnûní nebo odbytné schváleno k v˘platû.
Zmûna stavu pojistnû technick˘ch rezerv obsahuje zmûnu stavu rezervy na pojistné události nahlá‰ené a nezlikvidované, zmûnu stavu rezervy na pojistné
události vzniklé a nenahlá‰ené a zmûnu stavu jin˘ch pojistnû technick˘ch rezerv.
Poskytnuté prémie zahrnují v‰echny ãástky pﬁipisované za dané úãetní období, které pﬁedstavují podíl na pﬁebytku nebo zisku z celkového poji‰tûní
(popﬁ. urãitého druhu poji‰tûní) po odeãtení ãástek, které se vztahují k minul˘m úãetním obdobím. Slevy znamenají ãásteãnou náhradu pojistného
v závislosti na minulém v˘voji individuálních pojistn˘ch smluv.

D.1.25. DÁVKY (PODÍLY NA ZISKU) Z INVESTIâNÍCH SMLUV
Dávky (podíly na zisku) z investiãních smluv zahrnují zmûny stavu finanãních závazkÛ z investiãních smluv.
Zmûna stavu finanãních závazkÛ z investiãních smluv s DPF (definice viz kapitola D.1.16.4.) zahrnuje pﬁipsané garantované podíly na zisku, zmûnu stavu DPF
závazkÛ z investiãních smluv a zmûnu stavu závazku vypl˘vajícího z testu postaãitelnosti rezerv (provedeného u portfolia investiãních smluv s DPF).

D.1.26. ÚROKOVÉ A OBDOBNÉ V¯NOSY A ÚROKOVÉ A OBDOBNÉ NÁKLADY
Úrokové v˘nosy a náklady jsou zaúãtovány do v˘kazu zisku a ztráty v období, ve kterém do‰lo k jejich vzniku v souvislosti s drÏbou finanãního aktiva,
resp. závazku v ãase, pﬁi zohlednûní efektivního v˘nosu z aktiva ãi cizího zdroje nebo odpovídající variabilní úrokové míry. Úrokové v˘nosy a náklady obsahují
amortizaci ve‰ker˘ch diskontÛ nebo prémií ãi jin˘ch rozdílÛ mezi poãáteãní úãetní hodnotou úrokového nástroje a její v˘‰í v okamÏiku splatnosti, stanovenou
metodou efektivní úrokové míry.

D.1.27. OSTATNÍ V¯NOSY A NÁKLADY Z FINANâNÍCH AKTIV
V rámci ostatních v˘nosÛ a nákladÛ z finanãních aktiv úãtuje Spoleãnost realizované a nerealizované zisky a ztráty, dividendy, trvalé sníÏení hodnoty a ãist˘
zisk z obchodování.
Realizované zisky a ztráty vznikají pﬁi odúãtování finanãních aktiv jin˘ch neÏ finanãních aktiv oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo
v˘nosÛ a odpovídají rozdílu mezi úãetní hodnotou finanãního aktiva a jeho prodejní cenou upravenou o ve‰keré kumulativní zisky ãi ztráty, které byly
zaúãtovány pﬁímo do vlastního kapitálu.
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âisté zisky z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ pﬁeceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování pﬁedstavují
zmûnu úãetní hodnoty finanãních aktiv a závazkÛ neurãen˘ch k obchodování klasifikovan˘ch jako aktiva a závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm
nákladÛ nebo v˘nosÛ v dÛsledku jejich následného pﬁecenûní na reálnou hodnotu a zisk/ztrátu z jejich prodeje.
Spoleãnost úãtuje o v˘nosu z dividend v poloÏce „Dividendy“ v okamÏiku, kdy spoleãnost vyplácející dividendy rozhodne o jejich v˘platû a toto rozhodnutí je
schváleno valnou hromadou pﬁíslu‰né spoleãnosti.
âist˘ zisk z obchodování pﬁedstavuje zmûnu úãetní hodnoty finanãních investic urãen˘ch k obchodování a finanãních závazkÛ k obchodování v dÛsledku
jejich následného pﬁeceÀování na reálnou hodnotu a zisk/ztrátu z prodeje finanãních aktiv a finanãních závazkÛ urãen˘ch k obchodování. âist˘ zisk
z obchodování se zaúãtuje ve v˘‰i rozdílu mezi poslední úãetní hodnotou a reálnou hodnotou ke dni úãetní závûrky nebo prodejní cenou.

D.1.28. V¯NOSY A NÁKLADY Z INVESTIâNÍHO MAJETKU
V˘nosy a náklady z investiãního majetku zahrnují realizované zisky/ztráty v dÛsledku odúãtování, nerealizované zisky/ztráty z následného ocenûní reálnou
hodnotou, v˘nosy z pronájmu a ostatní v˘nosy a náklady z investiãního majetku.

D.1.29. âIST¯ ZISK Z POPLATKÒ A PROVIZÍ A V¯NOSY Z POSKYTNUT¯CH SLUÎEB
Hlavní ãást v˘nosÛ z poplatkÛ a provizí a v˘nosÛ z poskytnut˘ch sluÏeb získává Spoleãnost z titulu zákonného poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele, které
provozuje pro stát. Spoleãnost v pﬁípadû tohoto typu poji‰tûní není nositelem pojistného rizika, pouze spravuje v˘bûr poplatkÛ a provádí vypoﬁádání
pojistn˘ch událostí. V˘nosy jsou zaúãtovány v zákonem stanovené v˘‰i a pﬁedstavují ãástky za sluÏby poskytnuté v úãetním období.

D.1.30. OSTATNÍ V¯NOSY A OSTATNÍ NÁKLADY
D.1.30.1. V˘nosy z pronájmu
V˘nosy z pronájmu provozního a ostatního hmotného majetku a jiného operativního leasingu se úãtují do v˘kazu zisku a ztráty rovnomûrnû po dobu trvání
leasingového vztahu. Pﬁijaté leasingové splátky se úãtují jako souãást celkov˘ch v˘nosÛ z pronájmu.
D.1.30.2. Leasingové platby v rámci operativního leasingu
Leasingové platby v rámci operativního leasingu se úãtují do v˘kazu zisku a ztráty rovnomûrnû po dobu trvání leasingového vztahu. Poskytnuté leasingové
splátky se úãtují jako souãást celkov˘ch nákladÛ na pronájem.

D.1.31. PO¤IZOVACÍ NÁKLADY
Poﬁizovací náklady pﬁedstavují náklady na sjednávání pojistn˘ch nebo investiãních smluv a zahrnují jak pﬁímé náklady, jako jsou napﬁíklad získatelské provize,
náklady na zpracování smlouvy ãi její zanesení do systému, tak nepﬁímé náklady, jako je reklama a administrativní náklady spojené se zpracováním návrhÛ
smluv a vyhotovením pojistek.
V neÏivotním poji‰tûní se poﬁizovací náklady, které se pﬁímo vztahují k získávání nov˘ch smluv nebo obnovení stávajících pojistn˘ch smluv, ãasovû rozli‰ují.
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ je z tûchto nákladÛ vypoãteno pomûrem odpovídajícím pomûru rezervy na nezaslouÏené pojistné k pﬁedepsanému
pojistnému.
Hodnota ãasového rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ je pﬁedmûtem testování návratnosti v okamÏiku uzavﬁení pojistné smlouvy a na konci kaÏdého úãetního
období. âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ, které pravdûpodobnû nebude realizovatelné, je zúãtováno do nákladÛ.
V pﬁípadû pojistn˘ch smluv Ïivotního poji‰tûní a investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti (DPF) se poﬁizovací náklady úãtují do v˘kazu zisku a ztráty
v okamÏiku jejich vzniku.

D.1.32. PROVOZNÍ NÁKLADY
Provozní náklady zahrnují náklady spojené se zaji‰tûním provozu Spoleãnosti, a to osobní náklady, nájemné a ostatní provozní náklady. Osobní náklady
obsahují zejména náklady spojené s v˘platou mezd, poskytováním odmûn a prémií zamûstnancÛm a vedoucím pracovníkÛm a se sociálním poji‰tûním.
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D.1.33. ZAJISTNÉ PROVIZE A PODÍLY NA ZISKU OD ZAJISTITELÒ
Zajistné provize a podíly na zisku od zajistitelÛ zahrnují provize pﬁijaté od zajistitelÛ nebo pohledávky za zajistiteli plynoucí ze zajistn˘ch provizí a podílÛ na
zisku vypl˘vající ze zajistn˘ch smluv. Zajistné provize z neÏivotního poji‰tûní se ãasovû rozli‰ují zpÛsobem, kter˘ je konzistentní s ãasov˘m rozli‰ením
poﬁizovacích nákladÛ v neÏivotním poji‰tûní.

D.1.34. DA≈ Z P¤ÍJMÒ
DaÀ z pﬁíjmÛ za úãetní období zahrnuje splatnou a odloÏenou daÀ. DaÀ z pﬁíjmÛ se vykáÏe ve v˘kazu zisku a ztráty s v˘jimkou pﬁípadÛ, kdy se t˘ká poloÏek
zaúãtovan˘ch pﬁímo do vlastního kapitálu. V tûchto pﬁípadech se vykazuje jako souãást vlastního kapitálu.
Splatná daÀ je oãekávan˘ daÀov˘ závazek ze zdanitelného pﬁíjmu za bûÏné úãetní období pﬁi pouÏití zákonem stanoven˘ch platn˘ch nebo jiÏ schválen˘ch
sazeb danû k datu úãetní závûrky a jakákoliv úprava daÀového závazku z minul˘ch let.
OdloÏená daÀ se stanoví rozvahovou metodou vypl˘vající z doãasn˘ch rozdílÛ mezi úãetní a daÀovou hodnotou aktiv a pasiv. OdloÏená daÀ není tvoﬁena na
následující doãasné rozdíly: goodwill neodeãitateln˘ pro daÀové úãely, poãáteãní zaúãtování aktiv a pasiv, která nemají vliv na úãetnictví ani na zdaniteln˘
zisk a rozdíly, které souvisejí s investicemi do dceﬁin˘ch spoleãností, a to v takovém rozsahu, v jakém se pravdûpodobnû v blízké budoucnosti neuplatní.
V˘‰e zaúãtované odloÏené danû vychází z oãekávaného zpÛsobu realizace nebo vypoﬁádání úãetní hodnoty aktiv a pasiv za pouÏití zákonem stanoven˘ch
nebo jiÏ schválen˘ch sazeb danû k datu úãetní závûrky.
O odloÏené daÀové pohledávce se úãtuje jen do té v˘‰e a v tom pﬁípadû, pokud je pravdûpodobné, Ïe budou k dispozici budoucí zdanitelné zisky, proti
kter˘m mÛÏe b˘t zapoãtena. OdloÏená daÀová pohledávka se sníÏí v pﬁípadû, kdy není pravdûpodobné, Ïe k její realizaci v budoucnu dojde.

D.1.35. VYKAZOVÁNÍ PODLE SEGMENTÒ
Segment je odli‰itelnou souãástí Spoleãnosti, která se zab˘vá buì poji‰tûním (segmenty podle oblasti podnikání), nebo poskytuje poji‰tûní v rámci urãitého
ekonomického prostﬁedí (segmenty podle území) a podstupuje rizika a realizuje v˘hody, které se li‰í od jin˘ch segmentÛ. Spoleãnost povaÏuje segmentaci
podle oboru podnikání za svou primární metodu vedoucí ke splnûní poÏadavkÛ IAS 14.

D.2. ZÁKLADNÍ P¤EDPOKLADY
D.2.1. ZÁVAZKY ZE ÎIVOTNÍHO POJI·TùNÍ
Pojistnû matematické pﬁedpoklady a jejich citlivost tvoﬁí základ urãení pojistného. V˘‰e rezerv pojistného Ïivotních poji‰tûní je vypoãítána prospektivní
metodou ocenûní ãisté v˘‰e pojistného plnûní (viz D.1.16.2.) vyuÏívající stejná statistická data a úrokové míry, jaké jsou pouÏívány pro v˘poãet sazeb
pojistného (v souladu s pﬁíslu‰n˘mi zákony). K poãátku poji‰tûní jsou pouÏité pﬁedpoklady zafixovány a zÛstávají v platnosti v nezmûnûné formû aÏ do doby
zániku závazku. Postaãitelnost v˘‰e takto stanoveného závazku je mûﬁena testem postaãitelnosti (viz D.2.3.).
Garantovaná technická úroková míra zahrnutá v pojistn˘ch smlouvách se pohybuje v rozsahu od 2 % do 7,5 % podle aktuální technické úrokové míry
pouÏité pﬁi stanovení pojistného.
Souãástí rezerv Ïivotního poji‰tûní je dodateãná rezerva, kterou Spoleãnost vytváﬁí v souvislosti s podíly na zisku splatn˘mi za urãit˘ch podmínek, které jsou
také oznaãovány jako „zvlá‰tní prémie“. Tato rezerva odpovídá hodnotû zvlá‰tních prémií vypoãítan˘ch pomocí prospektivní metody za pouÏití stejn˘ch
úrokov˘ch pﬁedpokladÛ a pﬁedpokladÛ úmrtnosti, které byly pouÏity pﬁi v˘poãtu základní rezervy Ïivotního poji‰tûní. Spoleãnost nevytváﬁí opravnou poloÏku
na storna smluv.

D.2.2. ZÁVAZKY Z NEÎIVOTNÍHO POJI·TùNÍ
K datu úãetní závûrky se tvoﬁí rezerva na oãekávané koneãné náklady na vypoﬁádání v‰ech plnûní z pojistn˘ch událostí vznikl˘ch do tohoto data, nahlá‰en˘ch
i nenahlá‰en˘ch, spoleãnû se souvisejícími náklady na likvidaci pojistn˘ch událostí sníÏen˘mi o jiÏ vyplacená plnûní.
Závazky z nahlá‰en˘ch pojistn˘ch událostí (hlá‰en˘ch do konce bûÏného úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidovan˘ch – RBNS) jsou
stanoveny na bázi jednotliv˘ch pﬁípadÛ s ohledem na okolnosti pojistné události, informace od likvidátorÛ pojistn˘ch událostí a historické zku‰enosti s rozsahem
událostí podobného charakteru. Rezervy na jednotlivé pﬁípady jsou pravidelnû provûﬁovány a aktualizovány v pﬁípadû, kdy se vyskytnou nové informace.
Odhad nákladÛ na pojistné události do konce bûÏného úãetního období vznikl˘ch, ale nenahlá‰en˘ch (IBNR) obecnû podléhá vût‰ímu stupni nejistoty neÏ
nahlá‰ené pojistné události. Rezervy na pojistné události do konce bûÏného úãetního období vzniklé, ale nenahlá‰ené pﬁeváÏnû vyhodnocují pojistní
matematici Spoleãnosti za pouÏití matematicko-statistick˘ch technik, jako je trojúhelníková metoda (Chain Ladder), v jejímÏ rámci je provádûna extrapolace
historick˘ch údajÛ za úãelem získání odhadu koneãn˘ch nákladÛ na pojistná plnûní.
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Vzhledem k tomu, Ïe tyto metody vyuÏívají historické zku‰enosti s v˘vojem pojistn˘ch událostí, pﬁedpokládá se, Ïe vzorové historické zku‰enosti s v˘vojem
pojistn˘ch událostí se budou v budoucnosti opakovat. Pﬁípadné odli‰nosti od tohoto v˘voje zohledÀují modifikace metod, ale pouze do té míry, do jaké lze
jejich dÛvody identifikovat. Tyto dÛvody zahrnují:
a) ekonomické, právní, politické a sociální trendy (dÛsledkem je jiná neÏ oãekávaná úroveÀ inflace);
b) zmûnu sloÏení portfolia novû uzavíran˘ch pojistn˘ch smluv;
c) náhodné v˘kyvy vãetnû dopadu rozsáhl˘ch ztrát.
Rezervy IBNR jsou na poãátku odhadnuty v hrubé v˘‰i a oddûlenû je proveden v˘poãet odhadu podílu zajistitelÛ.
Pﬁedpoklady, které mají nejvût‰í dopad na ocenûní závazkÛ z neÏivotního poji‰tûní, jsou následující:
Oãekávan˘ ‰kodn˘ prÛbûh
Oãekávan˘ ‰kodn˘ prÛbûh pﬁedstavuje pomûr oãekávan˘ch vznikl˘ch plnûní k zaslouÏenému pojistnému.
Pro stanovení hodnoty celkov˘ch závazkÛ se pﬁi projekci budoucích penûÏních tokÛ berou v úvahu odhady hodnot parametrÛ, které mohou ovlivnit v˘‰i
jednotlivého plnûní (podle typu poji‰tûní je to frekvence pojistn˘ch událostí, rizika spojená s pojistnou smlouvou – smrt v dÛsledku úrazu, trvalé následky,
minimální doba léãby, odli‰ná doba prodlevy mezi datem vzniku pojistné události a datem ukonãení likvidace jednotliv˘ch ‰kod).
„Tail“ faktory
V pﬁípadû poji‰tûní s „tail“ faktory je úroveÀ rezervy v˘znamnû ovlivnûna odhadem v˘voje pojistn˘ch plnûní z posledního roku, za nûjÏ jsou údaje o v˘voji
k dispozici, aÏ po okamÏik koneãného vypoﬁádání. Hodnoty „tail" faktorÛ se odhadují obezﬁetnû za pouÏití matematick˘ch kﬁivek, které projektují pozorované
faktory v˘voje.
Diskontování
S v˘jimkou plnûní vyplácen˘ch formou rent nejsou rezervy na pojistná plnûní neÏivotního poji‰tûní diskontovány.
Plnûní ve formû rent
Pﬁi poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla a u dal‰ích typÛ poji‰tûní odpovûdnosti mÛÏe mít ãást plnûní z pojistn˘ch událostí formu
pravideln˘ch splátek (rent). Rezerva na tato pojistná plnûní je tvoﬁena souãtem souãasné hodnoty oãekávan˘ch plateb.
Klíãov˘mi pﬁedpoklady zahrnut˘mi do v˘poãtu jsou diskontní sazba, oãekávan˘ rÛst mezd a invalidních dÛchodÛ, jeÏ ovlivÀují v˘‰i rent, které mají b˘t
vypláceny. Spoleãnost se ﬁídí pokyny, které pro stanovení tûchto pﬁedpokladÛ vydala âeská kanceláﬁ pojistitelÛ.
Podle souãasné legislativy stanoví budoucí zvy‰ování invalidních dÛchodÛ vládní vyhlá‰ka a toto zvy‰ování mohou ovlivnit sociální a politické faktory, které
Spoleãnost nemÛÏe ovlivnit. TotéÏ platí pro skuteãn˘ budoucí v˘voj inflace rent (její v˘‰i také stanoví vládní vyhlá‰ky).
Kompenzace ztráty na v˘dûlku
po dobu pracovní neschopnosti
a po jejím skonãení
Diskontní sazba
V˘‰e inflace u rent
V˘‰e inflace u mezd
Nav˘‰ení invalidních dÛchodÛ

2 % p.a.
6,1 % p.a. (6,3 % p.a. v pﬁípadû pÛvodního zákonného
poji‰tûní odpovûdnosti z provozu motorov˘ch vozidel)
–
–

Renty, které nepﬁedstavují kompenzaci ztráty
na v˘dûlku po dobu pracovní neschopnosti
a po jejím skonãení
2007 – 2013
2014 a dále
2 % p.a.
2 % p.a.
–
8 % p.a.
8 % p.a.

–
4,5 % p.a.
4,5 % p.a.

Dále Spoleãnost bere v úvahu úmrtnost a pouÏívá úmrtnostní tabulky doporuãené âeskou kanceláﬁí pojistitelÛ.

D.2.3. TEST POSTAâITELNOSTI ZÁVAZKÒ
D.2.3.1. Îivotní poji‰tûní
Rezervy Ïivotních poji‰tûní jsou testovány ke kaÏdému datu úãetní závûrky pomocí v˘poãtu budoucích penûÏních tokÛ za pouÏití explicitních
a konzistentních pﬁedpokladÛ v‰ech faktorÛ – budoucího pojistného, úmrtnosti, úrazovosti a nemocnosti, v˘nosÛ z investic, storen, odbytného, nákladÛ
a vyuÏití opcí pojistníky.
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Pokud jsou k dispozici spolehlivé trÏní údaje, jsou pﬁedpoklady odvozeny ze zjistiteln˘ch trÏních cen.
V pﬁípadû neexistence trÏních transakcí v ekonomikách, ve kter˘ch Spoleãnost podniká, je ve vût‰inû pﬁípadÛ velmi obtíÏné provést kalibraci pﬁedpokladÛ
pouÏit˘ch Spoleãností pﬁi v˘poãtu testu postaãitelnosti závazkÛ na existující trÏní podmínky.
Pﬁedpoklady, které není moÏné spolehlivû odvodit z trÏních hodnot, jsou zaloÏeny na aktuálních odhadech. Spoleãnost pﬁi nich vyuÏívá své interní modely,
pokyny âeské spoleãnosti aktuárÛ a veﬁejnû dostupné zdroje (napﬁ. demografické informace publikované âesk˘m statistick˘m úﬁadem).
Vzhledem k existující nejistotû budoucího v˘voje pojistn˘ch trhÛ a portfolia Spoleãnosti pﬁijala Spoleãnost konzervativní pﬁístup ke stanovení pﬁiráÏky
na riziko a neurãitost v rámci testu postaãitelnosti závazkÛ.
Vstupní pﬁedpoklady jsou kaÏdoroãnû aktualizovány na základû nejnovûj‰ího v˘voje.
Metodika testování pracuje s aktuálními odhady v‰ech budoucích smluvních penûÏních tokÛ vãetnû penûÏních tokÛ z vloÏen˘ch opcí a záruk. Tato metodika
umoÏÀuje zohlednit korelace mezi v‰emi rizikov˘mi faktory.
Hlavními pﬁedpoklady jsou:
Segmentace
Spoleãnost rozdûluje své produkty do nûkolika homogenních skupin podle charakteru produktu (typ produktu a garantovaná úroková míra). Test
postaãitelnosti pojistného je aplikován oddûlenû na jednotlivé skupiny produktÛ. Nepostaãitelnost pojistného v jedné skupinû není kompenzována
pﬁebytkem v jiné skupinû, ve v˘kazu zisku a ztráty je zaúãtována celková nepostaãitelnost.
âistá souãasná hodnota budoucích penûÏních tokÛ vypoãítaná za pouÏití pﬁedpokladÛ popsan˘ch níÏe se porovná se závazky z poji‰tûní oddûlenû pro kaÏdou
skupinu produktÛ. Pokud toto porovnání ukáÏe, Ïe úãetní hodnota závazkÛ z poji‰tûní není postaãitelná z hlediska odhadu penûÏních tokÛ, je celá v˘‰e
nepostaãitelnosti zaúãtována do nákladÛ formou vytvoﬁení dodateãné rezervy.
Úmrtnost a míra úrazovosti a nemocnosti
Úmrtnost a míra úrazovosti a nemocnosti obvykle vycházejí z údajÛ poskytovan˘ch âesk˘m statistick˘m úﬁadem a jsou upraveny pro potﬁeby Spoleãnosti na
základû historického v˘voje úmrtnosti pojistného kmene Spoleãnosti za posledních 15 let. V pﬁípadû dÛchodového poji‰tûní Spoleãnost pouÏívá generaãní
úmrtnostní tabulky, vypracované ve spolupráci se spoleãností Munich Re, které jí umoÏÀují provést upﬁesnûní budoucí úmrtnosti.
Úmrtnostní tabulky jsou zpracovány na základû matematické interpolace pravdûpodobností úmrtí v âeské republice a pravdûpodobností závaÏn˘ch
onemocnûní v Nûmecku.
Pﬁedpoklady úmrtnosti a míry úrazovosti a nemocnosti jsou upraveny o pﬁiráÏky na riziko a neurãitost.
Trvání smlouvy
Budoucí smluvní pojistné je zahrnuto bez indexace pojistného. Odhady storen a odbytného jsou vypracovávány na základû historické zku‰enosti Spoleãnosti
s pojistn˘mi smlouvami (oddûlenû dle typu a trvání pojistky). Spoleãnost pravidelnû provádí ‰etﬁení aktuálních dob trvání podle typu produktu a trvání
smlouvy a následnû provádí pﬁíslu‰né úpravy sv˘ch pﬁedpokladÛ.
Pﬁedpoklady jsou upraveny o pﬁiráÏku na riziko a neurãitost.
V˘daje
Odhady budoucích v˘dajÛ na správu zahrnuté do testu postaãitelnosti závazkÛ jsou odvozeny z obchodního plánu Spoleãnosti na období 2007 – 2009,
nav˘‰eného o 15 %. Pro období po roce 2009 byly penûÏní toky na v˘daje nav˘‰eny navíc o faktor, kter˘ se rovná odhadu Spoleãnosti pro roãní inflaci
individuálních poloÏek v˘dajÛ nav˘‰en˘ch o dal‰ích 15 %. V˘sledná pouÏitá roãní inflace nákladÛ (vãetnû 15% pﬁiráÏky k v˘dajÛm) se pohybuje v rozmezí
3,78 – 5,99 % (v roce 2005 ãinila 3,74 – 5,82 %).
Oãekávan˘ v˘nos z investic a diskontní sazba
Budoucí v˘nos z investic je poãítán za pouÏití bezrizikové úrokové sazby odvozené od trÏních swapov˘ch sazeb sníÏen˘ch o 0,25 %. Pro ilustraci, 15letá
swapová sazba ãinila 3,92 % k 31. prosinci 2006 v porovnání s 3,68 % k 31. prosinci 2005.
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Garance úrokov˘ch sazeb
Jak bylo uvedeno v˘‰e, Spoleãnost diskontuje v‰echny oãekávané penûÏní toky sazbou, která se rovná bezrizikové úrokové sazbû sníÏené o 0,25 %.
Spoleãnost uplatÀuje dodateãnou pﬁiráÏku na potenciální volatilitu skuteãn˘ch v˘nosÛ z investic v porovnání s bezrizikovou úrokovou sazbou. Hodnota
garance úrokov˘ch sazeb je stanovena pomocí stochastick˘ch modelÛ stanovení ceny (proces Ornstein-Uhlenbeck), na jejichÏ základû Spoleãnost rozdûluje
trvání pojistn˘ch smluv do série jednoroãních put opcí. Na garanci úrokov˘ch sazeb má vliv zejména volatilita v˘nosÛ z investic.
Podíly na zisku
Zatímco u vût‰iny Ïivotních pojistek závisejí v˘‰e a naãasování podílu na zisku pro pojistníky na rozhodnutí Spoleãnosti, pro úãely testu postaãitelnosti
se podíly na zisku, jejichÏ v˘‰e a naãasování závisí na rozhodnutí Spoleãnosti, poãítají za pouÏití pevného procenta z rozdílu mezi bezrizikovou sazbou
a garantovanou technickou úrokovou mírou pro jednotlivé pojistné smlouvy. PouÏité procento odpovídá souãasné obchodní praxi a oãekáváním Spoleãnosti
v oblasti pﬁidûlování podílÛ na zisku.
DÛchodová opce
Pojistníci dÛchodového poji‰tûní mají po dosaÏení dÛchodového vûku právo na pravidelnou v˘platu penze nebo na jednorázové vypoﬁádání. Pro úãely testu
postaãitelnosti pojistného Spoleãnost pﬁedpokládá míru vyuÏití nároku na v˘platu pojistného plnûní formou penze u 20 % v‰ech oprávnûn˘ch pojistníkÛ.
D.2.3.2. Investiãní smlouvy s prvky dobrovolné spoluúãasti (DPF)
Investiãní smlouvy s DPF jsou zahrnuty do testu postaãitelnosti pojistného Ïivotních poji‰tûní tak, jak je uvedeno v˘‰e.
D.2.3.3. NeÏivotní poji‰tûní
Na rozdíl od Ïivotního poji‰tûní se závazky z neÏivotního poji‰tûní poãítají pomocí pouÏití souãasn˘ch (nikoli historick˘ch) pﬁedpokladÛ, a proto Spoleãnost
nemá dÛvod tvoﬁit dodateãné rezervy jako dÛsledek testu postaãitelnosti závazkÛ.
V pﬁípadû neÏivotního poji‰tûní je test postaãitelnosti závazkÛ aplikován pouze na tu ãást stávajících smluv, které jsou stále v platnosti. Test postaãitelnosti je
provádûn pomocí porovnání oãekávané hodnoty pojistn˘ch plnûní a nákladÛ pﬁiﬁaditeln˘ch ke zb˘vající dobû platnosti aktivních smluv k datu úãetní závûrky
a v˘‰e nezaslouÏeného pojistného z tûchto smluv oãi‰tûné o ãasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ. V˘‰e oãekávan˘ch penûÏních tokÛ souvisejících
s plnûním a náklady je odhadnuta na základû ‰kodného prÛbûhu za uplynulou ãást doby platnosti smlouvy a je upravena o v˘znamné jednotlivé ‰kody, jejichÏ
opakovan˘ v˘skyt se nepﬁedpokládá.
Test postaãitelnosti je poãítán pro skupiny produktÛ, které zahrnují pojistné smlouvy s podobn˘m rizikov˘m profilem.
V pﬁípadû rent zahrnují pﬁedpoklady pouÏité pro stanovení rezervy v‰echny budoucí penûÏní toky a zmûny jsou okamÏitû zaúãtovány do v˘kazu zisku a ztráty.
Z tohoto dÛvodu není v tomto pﬁípadû potﬁeba provádût test postaãitelnosti závazkÛ.

D.2.4. V¯ZNAMNÉ PROMùNNÉ
V˘sledek hospodaﬁení a závazky z poji‰tûní jsou citlivé pﬁedev‰ím na zmûny úmrtnosti, stornokvót, nákladov˘ch kvót, diskontních sazeb a míry vyuÏití
dÛchodové opce pojistníky, jejichÏ odhad se provádí pro úãely stanovení hodnoty závazkÛ z poji‰tûní v rámci testu postaãitelnosti závazkÛ.
Spoleãnost provedla odhad dopadu zmûn na zisk za úãetní období a na vlastní kapitál na konci úãetního období u klíãov˘ch promûnn˘ch, které na tyto
poloÏky mají v˘znamn˘ dopad.
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D.2.4.1. Îivotní poji‰tûní
2006
tis. Kã
Promûnná
Úmrtnost
Stornokvóta
Nákladová kvóta
Diskontní sazba
VyuÏití dÛchodové opce
2005
tis. Kã
Promûnná
Úmrtnost
Stornokvóta
Nákladová kvóta
Diskontní sazba
VyuÏití dÛchodové opce

Zmûna
promûnné
10 %
-10 %
10 %
100 bp
-100 bp
10 %
Zmûna
promûnné
10 %
-10 %
10 %
100 bp
-100 bp
10 %

Zmûna
hospodáﬁského
v˘sledku
-88 216
-59 774
-196 263
1 604 457
-3 271 876
-387 629

Zmûna
závazkÛ
z poji‰tûní
88 216
59 774
196 263
-1 604 457
3 271 876
387 629

Zmûna
hospodáﬁského
v˘sledku
-128 933
-89 192
-381 635
2 062 413
-4 470 678
-565 499

Zmûna
závazkÛ
z poji‰tûní
128 933
89 192
381 635
-2 062 413
4 470 678
565 499

Zmûny promûnn˘ch pﬁedstavují odÛvodnitelné moÏné zmûny v˘‰e uveden˘ch promûnn˘ch, které mohou nastat a které by vedly k v˘znamn˘m zmûnám
závazkÛ z poji‰tûní k datu úãetní závûrky. OdÛvodnitelné moÏné zmûny nepﬁedstavují oãekávané zmûny promûnn˘ch ani scénáﬁe nejhor‰ích pﬁípadÛ.
Anal˘za byla pﬁipravena pro zmûnu jednotliv˘ch promûnn˘ch, kdy v‰echny ostatní pﬁedpoklady zÛstávají konstantní. Anal˘za rovnûÏ nezohledÀuje pﬁípadné
zmûny hodnot pﬁíslu‰n˘ch aktiv.
Citlivost byla poãítána vÏdy pro hor‰í variantu v˘voje, a proto byla citlivost vÛãi zmûnám úmrtnosti poãítána pro pokles úmrtnosti u produktÛ dÛchodového
poji‰tûní o 10 % a nárÛst úmrtnosti u jin˘ch typÛ produktÛ o 10 %, citlivost vÛãi zmûnám míry storen byla poãítána pro pokles o 10 %, citlivost vÛãi
zmûnám nákladÛ a vyuÏití dÛchodové opce pro nárÛst o 10 %.
V˘sledek hospodaﬁení a závazky z poji‰tûní nejvíce ovlivÀuje zmûna diskontní sazby, a to v obou smûrech. Zmûny diskontní sazby jsou proto stanoveny
na 100 bazick˘ch bodÛ pro oba smûry.
D.2.4.2. NeÏivotní poji‰tûní
V neÏivotním poji‰tûní se promûnné, které mají nejvût‰í dopad na závazky k poji‰tûní, vztahují k plnûním formou rent z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem vozidla (MTPL).
Pro v˘poãet rezerv na tato plnûní je klíãov˘m parametrem diskontní sazba. SníÏení diskontní sazby o 1 % by vedlo k nárÛstu závazku o 690 mil. Kã
(2005: 640 mil. Kã).

D.3. SMLUVNÍ PODMÍNKY POJISTN¯CH A INVESTIâNÍCH SMLUV, KTERÉ MAJÍ V¯ZNAMN¯ VLIV NA V¯·I,
NAâASOVÁNÍ A NEJISTOTU BUDOUCÍCH PENùÎNÍCH TOKÒ
D.3.1. POJISTNÉ SMLOUVY NEÎIVOTNÍCH POJI·TùNÍ
Spoleãnost nabízí rÛzné druhy neÏivotních poji‰tûní, jedná se zejména o poji‰tûní vozidel, poji‰tûní majetku a poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody. Smlouvy je
moÏné uzavﬁít na dobu urãitou v trvání jednoho roku nebo s automatick˘m prodlouÏením smlouvy s moÏností vypovûdût smlouvu s 8t˘denní v˘povûdní
lhÛtou. S ohledem na tuto skuteãnost je Spoleãnost schopna pﬁehodnotit riziko na základû v˘‰e pojistného v maximálnû jednoroãním intervalu. Spoleãnost
mÛÏe také uplatnit odeãet z v˘‰e pojistného plnûní nebo zamítnout plnûní v pﬁípadû pojistn˘ch podvodÛ.
V˘‰e pojistn˘ch plnûní v budoucnosti je hlavním zdrojem nejistoty, která ovlivÀuje v˘‰i a naãasování budoucích penûÏních tokÛ.
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V˘‰e konkrétních pojistn˘ch plnûní je omezena v˘‰í pojistné ãástky, která je uvedena v pojistné smlouvû.
Dal‰ím v˘znamn˘m zdrojem nejistoty spojen˘m s neÏivotním poji‰tûním jsou právní pﬁedpisy, které opravÀují pojistníka nahlásit pojistnou událost aÏ do
okamÏiku vypr‰ení nároku. LhÛta pro nahlá‰ení nároku obvykle trvá 3 – 4 roky od data, kdy pojistník zjistil vznik pojistné události. Tento aspekt je v˘znamn˘
zejména v pﬁípadû trval˘ch následkÛ v rámci úrazového poji‰tûní s ohledem na nároãnost odhadu délky doby mezi vznikem a potvrzením trval˘ch následkÛ.
V následujících odstavcích je uvedena charakteristika jednotliv˘ch typÛ pojistn˘ch smluv, pokud se v˘znamnû li‰í od v˘‰e uveden˘ch faktorÛ.
Poji‰tûní vozidel
Nabídku pojistn˘ch produktÛ poji‰tûní motorov˘ch vozidel Spoleãnosti tvoﬁí poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (MTPL)
a havarijní poji‰tûní vozidel. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla zabezpeãuje splnûní nárokÛ na náhradu ‰kody na zdraví a na
majetku v âeské republice i v zahraniãí v rámci mezinárodního systému Zelen˘ch karet.
·kody na majetku kryté poji‰tûním odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (MTPL) a ‰kody kryté havarijním poji‰tûním vozidel jsou obecnû
nahla‰ovány a zlikvidovány v krátké dobû poté, co do‰lo k pojistné události. Likvidace pojistn˘ch událostí spojen˘ch se vznikem ‰kod na zdraví trvá déle
a odhad v˘‰e plnûní je podstatnû komplikovanûj‰í. Tyto pojistné události je moÏné zlikvidovat formou jednorázového vypoﬁádání ãi poskytnout plnûní ve
formû renty.
U pojistn˘ch událostí spojen˘ch se ‰kodou na zdraví a související ztrátou v˘dûlku je v˘‰e pojistného plnûní odvozena z vládní vyhlá‰ky. Nároky uvedené ve
vyhlá‰ce mohou mít retrospektivní úãinek na pojistná plnûní vzniklá pﬁed datem úãinnosti této vyhlá‰ky.
Pojistníci mají nárok na bonus za beze‰kodn˘ prÛbûh pﬁi obnovení pojistné smlouvy, pokud splÀují stanovené podmínky.
V˘‰e pojistného plnûní za ‰kodu na majetku a náhrada ztráty v˘dûlku nepﬁesahuje 100 mil. Kã na pojistnou událost. TotéÏ platí i pro náhradu ‰kody na zdraví.
Havarijní poji‰tûní pﬁedstavuje standardní poji‰tûní proti ‰kodám a v˘‰e pojistného plnûní je omezena v˘‰í pojistné ãástky a v˘‰í spoluúãasti.
Poji‰tûní majetku
Poji‰tûní majetku se obecnû dûlí na poji‰tûní prÛmyslového majetku a poji‰tûní majetku obãanÛ. U poji‰tûní prÛmyslového majetku pouÏívá Spoleãnost
techniky ﬁízení rizik pro urãení rizika a anal˘zu ztrát a potenciálních ztrát a spolupracuje také se zajistiteli. Poji‰tûní majetku obãanÛ zahrnuje standardní
poji‰tûní staveb a domácností a souboru movit˘ch vûcí.
Pojistné události jsou obvykle nahla‰ovány bezprostﬁednû po jejich vzniku a je moÏné je zlikvidovat bez prodlení.
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody
Tento druh poji‰tûní slouÏí ke krytí v‰ech druhÛ odpovûdnosti za ‰kodu a zahrnuje poji‰tûní odpovûdnosti podnikatelÛ, poji‰tûní odpovûdnosti vedoucích
pracovníkÛ i ostatních zamûstnancÛ, poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou pﬁi v˘konu povolání i poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana z ãinnosti
v bûÏném obãanském Ïivotû.
Vût‰ina smluv v rámci obecného poji‰tûní odpovûdnosti je uzavírána na základû tzv. „claims-made basis“ (vznik ‰kody), nûkteré smlouvy jsou uzavírány
na bázi tzv. „occurrence basis“ (zji‰tûní ‰kody).
Úrazové poji‰tûní
Úrazové poji‰tûní se zpravidla prodává jako dodatkové poji‰tûní k produktÛm Ïivotního poji‰tûní Spoleãnosti a je vykázáno jako souãást úãtu Ïivotního
poji‰tûní. Pouze malá ãást pojistn˘ch smluv úrazového poji‰tûní se prodává samostatnû bez Ïivotního poji‰tûní.

D.3.2. ÎIVOTNÍ POJI·TùNÍ
Podíly na zisku
Více neÏ 90 % smluv Ïivotního poji‰tûní Spoleãnosti obsahuje nárok na podíly na zisku. Podíly na zisku jsou pojistníkÛm pﬁipisovány na základû rozhodnutí
Spoleãnosti a jsou zaúãtovány po jejich navrÏení a schválení pﬁedstavenstvem v souladu s pﬁíslu‰n˘mi právními pﬁedpisy. Poté, co byly podíly na zisku
pﬁipsány pojistníkÛm, je jejich pﬁidûlení k pojistnému plnûní zaruãeno (viz D.1.3.).
Pojistné
Splatnost pojistného mÛÏe b˘t v pravideln˘ch splátkách nebo formou jednorázového pojistného. Vût‰ina smluv Ïivotního poji‰tûní kapitálového typu
obsahuje opci na indexaci pojistného, kterou mÛÏe pojistník uplatnit podle svého rozhodnutí vÏdy jednou roãnû. Pokud pojistník opci nevyuÏije, pojistné není
nav˘‰eno o inflaci.
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Produkty rizikového Ïivotního poji‰tûní
Tradiãní produkty rizikového Ïivotního poji‰tûní obsahují poji‰tûní rizika smrti, zpro‰tûní od placení pojistného v pﬁípadû trvalé invalidity a úrazové pﬁipoji‰tûní.
Pojistné je moÏné platit jako bûÏnû placené nebo jednorázové. Poji‰tûní je nabízeno s pevnou nebo klesající v˘‰í pojistné ãástky pro pﬁípad smrti. Pojistné
smlouvy nabízejí moÏnost krátkodobého aÏ stﬁednûdobého krytí. âástka pojistného plnûní pro pﬁípad smrti se vyplácí pouze v pﬁípadû, Ïe poji‰tûn˘ zemﬁe
v prÛbûhu trvání poji‰tûní. Nárok na zpro‰tûní od placení pojistného nastává v pﬁípadû pﬁiznání plného invalidního dÛchodu.
Doba trvání invalidity je v pﬁípadû produktÛ Ïivotního poji‰tûní hlavním zdrojem nejistoty. Její trvání je omezeno minimální dobou trvání pojistné smlouvy
stanovené ve smlouvû a koncem pojistné doby.
Produkty kapitálového Ïivotního poji‰tûní
Tradiãní produkty kapitálového Ïivotního poji‰tûní poskytují dlouhodobou finanãní ochranu. Mnoho dlouhodob˘ch pojistn˘ch smluv umoÏÀuje vyuÏití
daÀov˘ch zv˘hodnûní a poskytuje poji‰tûn˘m osobní moÏnost financovat své potﬁeby v dÛchodovém vûku. Pojistné u produktÛ kapitálového Ïivotního
poji‰tûní je moÏné platit jako bûÏnû placené nebo jednorázové pojistné. Tyto produkty nabízejí krytí rizika smrti, doÏití, závaÏn˘ch onemocnûní, zpro‰tûní od
placení pojistného v pﬁípadû plné invalidity a úrazové pﬁipoji‰tûní. Pojistné plnûní je obvykle vypláceno formou jednorázového pojistného plnûní.
Produkty variabilního kapitálového Ïivotního poji‰tûní
Produkty variabilního kapitálového Ïivotního poji‰tûní nabízejí stejné typy krytí pojistného rizika jako tradiãní kapitálové Ïivotní poji‰tûní. Dále nabízejí
pojistníkovi moÏnost zaplatit mimoﬁádné jednorázové pojistné v prÛbûhu trvání poji‰tûní. Pojistník mÛÏe dále poÏádat o pﬁeru‰ení placení bûÏnû placeného
pojistného, uãinit v˘bûr ãásti mimoﬁádného pojistného, zmûnit dobu trvání poji‰tûní, rizika, pojistnou ãástku a v˘‰i pojistného.
Produkty poji‰tûní dûtí
Produkty poji‰tûní dûtí vycházejí z tradiãních rizik Ïivotního poji‰tûní: smrti nebo doÏití poji‰tûného, zpro‰tûní od placení pojistného v pﬁípadû plné invalidity
a úrazového pﬁipoji‰tûní. Pojistné se platí jako bûÏnû placené. Konec poji‰tûní je zpravidla omezen dosaÏením maximálnû 18 let vûku dítûte, v jehoÏ
prospûch bylo poji‰tûní sjednáno. Pojistné plnûní je vypláceno formou jednorázového plnûní nebo pravideln˘ch splátek.
Investiãní Ïivotní poji‰tûní
Produkty investiãního Ïivotního poji‰tûní jsou takové produkty, u kter˘ch je nositelem investiãního rizika pojistník.
Spoleãnost získává poplatky za ﬁízení a správu investice, za náklady související se správou smlouvy a za úmrtnostní riziko z tûchto produktÛ.
Investiãní Ïivotní poji‰tûní kombinuje rizikové Ïivotní poji‰tûní, zahrnující rizika smrti nebo závaÏn˘ch onemocnûní se zpro‰tûním od placení pojistného
v pﬁípadû plné invalidity, a moÏnost investovat bûÏnû placené nebo mimoﬁádné pojistné do nûkter˘ch investiãních fondÛ. Pojistník sám urãuje fondy pro
investování a pomûr rozdûlení pojistného do jednotliv˘ch fondÛ a mÛÏe tyto fondy a pomûr rozdûlení mûnit v prÛbûhu doby trvání poji‰tûní. Pojistník mÛÏe
také zmûnit v˘‰i pojistné ãástky, bûÏného pojistného a druhy krytí a vloÏit mimoﬁádné jednorázové pojistné nebo vybrat jeho ãást.
DÛchodové poji‰tûní s pravidelnou v˘platou dÛchodu (s úrokovou sazbou)
Produkty celoÏivotního dÛchodového programu obsahují v‰echny známé typy nabízen˘ch penzí splatn˘ch v pﬁípadû smrti, závaÏn˘ch onemocnûní nebo
doÏití se sjednaného vûku poji‰tûného, moÏnosti variabilní kombinace jednotliv˘ch sloÏek. Pojistník mÛÏe platit buì bûÏnû placené, nebo jednorázové
pojistné. Základní typy dÛchodov˘ch poji‰tûní jsou doãasné dÛchody a doÏivotní dÛchody.

D.3.3. INVESTIâNÍ SMLOUVY S PRVKY DOBROVOLNÉ SPOLUÚâASTI
Kombinované vkladové Ïivotní a úrazové poji‰tûní pro dospûlé s návratn˘m vkladem
Tyto typy vkladového Ïivotního a úrazového poji‰tûní umoÏÀují pojistníkovi zaplatit jednorázov˘ vratn˘ vklad na zaãátku poji‰tûní – depozitum. Úrok získan˘
z tohoto depozita je pouÏit k zaplacení roãního pojistného. Jednorázové depozitum je vráceno na konci poji‰tûní nebo v pﬁípadû pojistné události. Tyto
smlouvy také opravÀují pojistníka získat podíly na zisku pﬁipisované na základû rozhodnutí Spoleãnosti, jejichÏ v˘‰e je stanovena stejn˘m zpÛsobem jako
v pﬁípadû smluv Ïivotního poji‰tûní.
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D.4. ZMùNY ÚâETNÍCH POLITIK A POSTUPY APLIKOVANÉ OD 1. LEDNA 2006
D.4.1. STANDARDY, V¯KLADY A NOVELY PUBLIKOVAN¯CH STANDARDÒ RELEVANTNÍ PRO SPOLEâNOST, KTERÉ BYLY
APLIKOVÁNY V PRÒBùHU ÚâETNÍHO OBDOBÍ
NíÏe jsou uvedeny zveﬁejnûné novely standardÛ a interpretace k existujícím standardÛm, které jsou pro Spoleãnost závazné a byly Spoleãností aplikovány
v úãetním období konãícím 31. prosince 2006:
Novela standardu IAS 21 – Dopady zmûn mûnov˘ch kurzÛ – âisté investice do zahraniãní jednotky (1. ledna 2006)
Novela standardu IAS 39 Finanãní nástroje: úãtování a oceÀování – Úãtování zaji‰tûní plánovan˘ch vnitroskupinov˘ch transakcí metodou zaji‰tûní penûÏních
tokÛ (1. ledna 2006)
Novela standardu IAS 39 Finanãní nástroje: úãtování a oceÀování – Volba ocenûní reálnou hodnotou (1. ledna 2006)
Novela standardu IAS 39 a standardu IFRS 4 Finanãní záruky (1. ledna 2006)
IFRIC 4 Urãení, zda smlouva obsahuje leasing (1. ledna 2006)
IFRIC 8 PÛsobnost standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (1. kvûtna 2006)
IFRIC 9 Pﬁehodnocení vloÏen˘ch derivátÛ (1. ãervna 2006)
IFRIC 10 Mezitímní úãetní v˘kaznictví a sníÏení hodnoty (20. ãervence 2006)
IFRIC 11 Platby vlastními akciemi a platby akciemi ve skupinû (2. listopadu 2006).
Následující novely a interpretace byly pro Spoleãnost v˘znamné:
Novela IAS 39 – Volba ocenûní reálnou hodnotou
Tato novela omezuje moÏnost klasifikovat finanãní aktiva pﬁi poﬁízení jako finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ.
Novela umoÏÀuje takovou klasifikaci jen v následujících situacích:
Pokud klasifikace zajistí relevantnûj‰í informace, protoÏe:
– ocenûní finanãních instrumentÛ reálnou hodnotou do v˘kazu zisku a ztráty v˘znamn˘m zpÛsobem sniÏuje, pﬁípadnû zcela eliminuje úãetní nesoulad vznikající
z dÛvodu rozdílného zpÛsobu ocenûní souvisejících aktiv a pasiv nebo úãetní nesoulad v úãtování ziskÛ a ztrát souvisejících s tûmito aktivy a pasivy;
– finanãní instrumenty jsou souãástí skupiny finanãních aktiv nebo finanãních pasiv, která je spoleãnû ﬁízena v souladu se zdokumentovanou investiãní
strategií ãi strategií ﬁízení rizika a jejíÏ v˘nosnost je hodnocena vedením na základû v˘voje reálné hodnoty;
– obsahují-li finanãní instrumenty jeden nebo více vloÏen˘ch derivátÛ s v˘jimkou instrumentÛ, kde vloÏen˘ derivát v˘znamn˘m zpÛsobem nemodifikuje
penûÏní toky související s instrumentem, pﬁípadnû je zjevné, Ïe oddûlení vloÏeného derivátu není v souladu s ostatními ustanoveními standardÛ povoleno.
Spoleãnost pﬁi poﬁízení klasifikuje finanãní aktiva neurãená k obchodování jako finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo
v˘nosÛ, aby zajistila omezení úãetního nesouladu. Spoleãnost takto klasifikuje v‰echny majetkové cenné papíry a vybrané dluhopisy.
V souvislosti s poãátkem úãinnosti novely Spoleãnost provûﬁila, Ïe s ní koresponduje i dosavadní zpÛsob vykázání finanãních aktiv, protoÏe klasifikace byla
vÏdy provádûna s cílem omezení úãetního nesouladu mezi aktivy a souvisejícími závazky.
IFRIC 10 Mezitímní úãetní v˘kaznictví a sníÏení hodnoty
IFRIC 10 stanoví, Ïe spoleãnost nemÛÏe odúãtovat sníÏení hodnoty goodwilu nebo sníÏení hodnoty finanãního aktiva oceÀovaného v poﬁizovací cenû ãi
majetkového cenného papíru, které jsou zaúãtovány v pﬁedchozím mezitímním období. IFRIC 10 je v souladu s pouÏívan˘mi úãetními politikami Spoleãnosti.

D.4.2. STANDARDY, V¯KLADY A NOVELY PUBLIKOVAN¯CH STANDARDÒ RELEVANTNÍ PRO SPOLEâNOST, KTERÉ JE·Tù
NEVSTOUPILY V ÚâINNOST
Nûkteré nové standardy, v˘klady a novely stávajících standardÛ, které jiÏ byly publikovány a jsou povinné a relevantní pro úãetní období Spoleãnosti poãínaje
1. lednem 2007, ale které Spoleãnost neaplikovala dﬁíve, jsou následující:
IFRS 7 – Finanãní nástroje: zveﬁejÀování a doplÀková novela standardu IAS 1 Sestavování a zveﬁejÀování úãetní závûrky – vykazování kapitálu
(v úãinnosti od 1. ledna 2007)
Standard IFRS 7 zavádí nová pravidla zveﬁejÀování údajÛ za úãelem zlep‰ení informovanosti o finanãních nástrojích. VyÏaduje zveﬁejnûní kvalitativních
a kvantitativních informací o angaÏovanosti vÛãi rizikÛm vznikajícím z finanãních nástrojÛ vãetnû specifikace poÏadavku na minimální míru zveﬁejnûní
informací o úvûrovém riziku, riziku likvidity a trÏním riziku, vãetnû anal˘zy citlivosti vÛãi trÏnímu riziku. Nahrazuje poÏadavky na zveﬁejÀování údajÛ uvedené
ve standardu IAS 30 ZveﬁejÀování údajÛ v úãetních závûrkách bank a obdobn˘ch finanãních institucí a IAS 32 Finanãní nástroje: zveﬁejÀování a prezentace.
Vztahuje se na v‰echny jednotky, které sestavují úãetní závûrku podle IFRS. Novela standardu IAS 1 zavádí zveﬁejÀování údajÛ o úrovni kapitálu jednotky
a o tom, jak˘m zpÛsobem svÛj kapitál ﬁídí. Vedení Spoleãnosti v souãasné dobû vyhodnocuje dopad standardu IFRS 7 a novely standardu IAS 1. Spoleãnost
bude aplikovat standard IFRS 7 a novelu standardu IAS 1 od úãetního období zaãínajícího 1. lednem 2007.
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IFRS 8 – Provozní segmenty (v úãinnosti od 1. ledna 2009)
Tento úãetní standard poÏaduje, aby Spoleãnost aplikovala tzv. „manaÏersk˘ pﬁístup“ k vykazování finanãních v˘sledkÛ podle segmentÛ. Spoleãnost bude
vykazovat informace ve formû, ve které tyto informace vedení pouÏívá internû pro vyhodnocení jednotliv˘ch segmentÛ a rozhodování o alokaci zdrojÛ
jednotliv˘m segmentÛm. Tyto informace se mohou li‰it od tûch, které jsou vyuÏívány pro sestavení v˘kazu zisku a ztráty a rozvahy. Standard proto poÏaduje
podrobn˘ popis, jak˘m zpÛsobem jsou informace o segmentech pﬁipraveny, a jejich návaznost na ãástky uvádûné ve v˘kazu zisku a ztráty a v rozvaze. Tento
standard nahrazuje standard IAS 14 Vykazování podle segmentÛ a vztahuje se pouze na spoleãnosti, jejichÏ cenné papíry jsou veﬁejnû obchodovány.
Spoleãnost bude aplikovat standard od úãetního období zaãínajícího 1. lednem 2009.

E. ANGAÎOVANOST VÒâI RIZIKÒM, CÍLE A POSTUPY ¤ÍZENÍ RIZIK
Tato ãást pﬁílohy zahrnuje podrobné informace o angaÏovanosti Spoleãnosti vÛãi rizikÛm a uvádí popis metod, které vedení pouÏívá k ﬁízení tûchto rizik.
Nejv˘znamnûj‰í typy finanãních rizik, kter˘m je Spoleãnost vystavena, jsou úvûrová rizika, rizika likvidity, pojistnû matematická rizika a trÏní rizika. TrÏní rizika
zahrnují riziko mûnové, úrokové a riziko cen akcií.

E.1. FINANâNÍ DERIVÁTY
Spoleãnost drÏí rÛzné druhy finanãních derivátÛ jak k obchodování, tak pro úãely ﬁízení rizik. Tato kapitola se vûnuje charakteristice jednotliv˘ch derivátÛ,
které Spoleãnost vyuÏívá. Detailní informace o cílech a strategiích Spoleãnosti t˘kajících se jednotliv˘ch typÛ derivátÛ jsou uvedeny v následujících bodech
této kapitoly. Informace o charakteru a podstatû derivátÛ, které jsou otevﬁené k datu úãetní závûrky, jsou dále uvedeny v dal‰ích bodech této kapitoly
a v kapitole F.4.
Finanãní deriváty pouÏívané Spoleãností zahrnují swapy, futures, forwardy, opce a dal‰í obdobné typy smluv, jejichÏ reálná hodnota se mûní v závislosti
na zmûnû úrokov˘ch sazeb, mûnov˘ch kurzÛ, hodnoty cenn˘ch papírÛ nebo cenov˘ch indexÛ. Deriváty mají buì formu standardních smluv dojednan˘ch
prostﬁednictvím regulovan˘ch trhÛ (oznaãovan˘ch jako burzovní nástroje), nebo smluv dojednan˘ch individuálnû mimo burzu (oznaãovan˘ch jako
mimoburzovní nástroje). Charakteristika hlavních druhÛ derivátÛ, které Spoleãnost vyuÏívá, je uvedena níÏe.

E.1.1. SWAPY
Swapy jsou smlouvy dojednané mimo burzu mezi Spoleãností a protistranami o v˘mûnû budoucích penûÏních tokÛ zaloÏen˘ch na dohodnut˘ch nominálních
hodnotách. Mezi swapy, které Spoleãnost bûÏnû pouÏívá, patﬁí úrokové swapy a mûnové swapy. V pﬁípadû úrokov˘ch swapÛ Spoleãnost smûÀuje
s protistranami ve stanoven˘ch intervalech rozdíl mezi pevnou a promûnlivou úrokovou platbou vypoãítan˘ v závislosti na sjednané nominální hodnotû.
Mûnové swapy pﬁedstavují smûnu úrokov˘ch plateb a jistin v rÛzn˘ch mûnách. Spoleãnost je vystavena úvûrovému riziku z titulu nesplnûní smluvního
závazku pﬁíslu‰nou protistranou a trÏním rizikÛm plynoucím z moÏného nepﬁíznivého v˘voje úrokov˘ch sazeb ve vztahu k sazbám sjednan˘m ve smlouvû
nebo z pohybu smûnn˘ch kurzÛ.

E.1.2. FUTURES A FORWARDOVÉ SMLOUVY
Futures a forwardové smlouvy pﬁedstavují závazky koupit nebo prodat urãit˘ finanãní nástroj, mûnu, komoditu nebo index ke stanovenému budoucímu datu
za urãitou cenu a mohou b˘t vypoﬁádány v hotovosti nebo prostﬁednictvím jiného finanãního aktiva. Futures a forwardové kontrakty v sobû nesou úvûrové
riziko, které je dáno protistranou obchodu, a trÏní riziko, které plyne ze zmûny trÏních cen t˘kajících se sjednan˘ch ãástek.

E.1.3. OPCE
Opce jsou finanãní deriváty, které dávají kupujícímu právo, ale ne povinnost nakoupit za opãní prémii (call opce) nebo prodat (put opce) vypisovateli opce
podkladové aktivum za pﬁedem sjednanou, takzvanou realizaãní cenu v urãitém dni nebo v období pﬁed urãit˘m dnem. Spoleãnost kupuje/prodává opce
na úrokové sazby, mûnové kurzy, opce na akcie a indexy. Opce na úrokové sazby, zahrnující cap a floor dohody, se pouÏívají jako zaji‰tûní rizika vzestupu ãi
poklesu úrokov˘ch sazeb. Tyto opce poskytují ochranu proti zmûnám úrokov˘ch sazeb nástrojÛ s promûnlivou sazbou pod ãi nad urãenou úroveÀ. Opce na
mûnové kurzy poskytují ochranu proti vzestupu ãi poklesu mûnov˘ch kurzÛ. Spoleãnost jako kupující mimoburzovních opcí je vystavena trÏním rizikÛm
a úvûrovému riziku, protoÏe smluvní strana je povinna platit podle smluvních podmínek, pokud Spoleãnost uplatní opci. Jako vypisovatel mimoburzovních
opcí je Spoleãnost vystavena trÏním rizikÛm a úvûrovému riziku, protoÏe je povinna platit v pﬁípadû, Ïe je opce uplatnûna protistranou.
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E.2. ¤ÍZENÍ RIZIK SPOLEâNOSTI
Spoleãnost drÏí investice v instrumentech kapitálového trhu. Má otevﬁené pozice na penûÏních a devizov˘ch trzích, trzích dluhopisÛ a akcií zaloÏené
na oãekávání budoucího v˘voje uveden˘ch trhÛ.
NíÏe jsou popsána rizika, kter˘m je Spoleãnost vystavena v dÛsledku sv˘ch aktivit, a zpÛsob, jak˘m tato rizika ﬁídí. Dal‰í podrobné informace o postupech,
které Spoleãnost uplatÀuje k mûﬁení a ﬁízení rizik, jsou uvedeny v ãásti „¤ízení rizik a kontrola“.

E.2.1. RIZIKO LIKVIDITY
Riziko likvidity vypl˘vá obecnû z financování obchodních ãinností Spoleãnosti a z ﬁízení jejích pozic. Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva zdroji
s odpovídajícími splatnostmi a úrokov˘mi sazbami, riziko neschopnosti prodat aktivum za pﬁimûﬁenou cenu a v pﬁimûﬁeném ãasovém horizontu a riziko
neschopnosti dostát závazkÛm v okamÏiku jejich splatnosti.
Spoleãnost má k dispozici rÛzné zdroje financování. Kromû financování formou pojistnû technick˘ch rezerv, které jsou hlavním zdrojem financování, jsou
prostﬁedky získávány prostﬁednictvím ‰irokého spektra nástrojÛ vãetnû depozit, závazkÛ z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ, zajistného programu, podﬁízen˘ch
závazkÛ a vlastního kapitálu. Tyto moÏnosti posilují flexibilitu financování, omezují závislost na jednom zdroji financování a obecnû sniÏují náklady na
financování. Spoleãnost se snaÏí udrÏet rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou financování, a to vyuÏitím zdrojÛ s rÛznou dobou splatnosti. Spoleãnost
dále drÏí portfolio likvidních aktiv, které je souãástí její strategie ﬁízení rizika likvidity. Zvlá‰tní pozornost je vûnována ﬁízení likvidity u neÏivotního poji‰tûní,
které vyÏaduje dostateãné prostﬁedky ke splnûní v‰ech potenciálních závazkÛ v pﬁípadû pﬁírodních katastrof. Spoleãnost prÛbûÏnû vyhodnocuje riziko
likvidity prostﬁednictvím identifikování a monitorování zmûn ve financování, potﬁebn˘ch ke splnûní podnikatelsk˘ch cílÛ a plánÛ stanoven˘ch v souladu
s celkovou strategií Spoleãnosti.
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Následující tabulky uvádûjí anal˘zu finanãního majetku a závazkÛ Spoleãnosti dle splatnosti na základû doby zb˘vající do termínu splatnosti.
Zbytková splatnost finanãních aktiv a finanãních závazkÛ:
2006
Ménû neÏ
tis. Kã
1 mûsíc
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
–
Finanãní aktiva
16 693 011
Finanãní aktiva urãená k prodeji
–
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
–
Dluhové cenné papíry
–
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
–
Dluhopisy a ostatní cenné papíry
s pevn˘m v˘nosem
–
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ urãená
k obchodování
122 696
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem k obchodování
–
Dluhové cenné papíry
–
Kladné reálné hodnoty derivátÛ
122 696
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ,
která nejsou urãena k obchodování
–
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny k obchodování
–
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny k obchodování
–
Ostatní cenné papíry, které nejsou urãeny
k obchodování
–
Úvûry a pohledávky
16 570 315
Úvûry a pÛjãky bankám
13 730 492
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm
1 182
Pohledávky
2 838 641
Peníze a penûÏní ekvivalenty
1 171 098
Finanãní aktiva celkem
16 693 011

Od 1 do
3 mûsícÛ

Od 3 mûsícÛ
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–
2 897 640
–

–
6 911 290
–

–
22 648 921
135 960

–
28 166 131
4 128 492

3 950 694
23 113 481
910 119

3 950 694
100 430 474
5 174 571

–
–
–

–
–
–

–
135 960
1 049 506

–
4 128 492
837 104

910 119
–
–

910 119
4 264 452
1 886 610

–

–

1 049 506

837 104

–

1 886 610

23 097

151 868

338 802

113 086

13 489 110

14 238 659

–
–
23 097

–
124 867
27 001

–
–
338 802

–
–
113 086

13 489 110
–
–

13 489 110
124 867
624 682

1 190 030

5 115 926

19 074 435

22 863 412

7 372 543

55 616 346

1 190 030

5 115 926

19 074 435

22 863 412

–

48 243 803

–

–

–

–

7 372 368

7 372 368

–
1 684 513
–
–
1 684 513
–
2 897 640

–
1 643 496
–
–
1 643 496
–
6 911 290

–
2 050 218
267 499
179
1 782 540
–
22 648 921

–
224 037
–
7 364
216 673
–
28 166 131

175
170 611
163 838
–
6 773
–
27 064 175

175
22 343 190
14 161 829
8 725
8 172 636
1 171 098
104 381 168
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2005
Ménû neÏ
tis. Kã
1 mûsíc
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
–
Finanãní aktiva
18 342 694
Finanãní aktiva urãená k prodeji
–
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
–
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
–
Dluhopisy a ostatní cenné papíry
s pevn˘m v˘nosem
–
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ urãená
k obchodování
48 108
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem k obchodování
–
Kladné reálné hodnoty derivátÛ
48 108
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ,
která nejsou urãena k obchodování
125 471
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevn˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny k obchodování 125 471
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny k obchodování
–
Ostatní cenné papíry, které nejsou urãeny
k obchodování
–
Úvûry a pohledávky
18 169 115
Úvûry a pÛjãky bankám
15 921 060
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm
1 843
Pohledávky
2 246 212
Peníze a penûÏní ekvivalenty
–
Finanãní aktiva celkem
18 342 694
2006
tis. Kã
Finanãní závazky ze smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
Závazky
Ostatní závazky
Finanãní závazky oceÀované reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
Závazky vÛãi bankám
Finanãní závazky celkem

103

Od 1 do
3 mûsícÛ

Od 3 mûsícÛ
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–
1 803 890
–

–
4 976 803
–

–
21 243 024
–

–
24 222 296
–

16 728 599
26 565 774
1 779 769

16 728 599
97 154 481
1 779 769

–
–

–
–

–
1 049 487

–
821 241

1 779 769
–

1 779 769
1 870 728

–

–

1 049 487

821 241

–

1 870 728

5 061

219 711

154 345

467 257

11 160 391

12 054 873

–
5 061

–
219 711

–
154 345

–
467 257

11 160 391
–

11 160 391
894 482

–

1 974 728

18 564 158

22 150 442

13 027 394

55 842 193

–

1 974 728

18 564 158

22 150 442

–

42 814 799

–

–

–

–

13 027 219

13 027 219

–
1 798 829
–
–
1 798 829
–
1 803 890

–
2 782 364
–
319 714
2 462 650
–
4 976 803

–
1 475 034
670 101
–
804 933
–
21 243 024

–
783 356
620 113
8 591
154 652
–
24 222 296

175
349 133
–
–
349 133
249 087
43 294 373

175
25 357 831
17 211 274
330 148
7 816 409
249 087
113 883 080

Ménû neÏ
1 mûsíc

Od 1 do
3 mûsícÛ

Od 3 mûsícÛ
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–

–

–

584 654

723 826

–

1 308 480

–
3 232 937
–

–
3 810 272
–

–
881 244
–

584 654
1 355 704
–

723 826
–
–

–
17 179
46 971

1 308 480
9 297 336
46 971

11 078
11 078
277 129
3 521 144

102 554
102 554
–
3 912 826

5 784
5 784
–
887 028

14 982
14 982
–
1 955 340

257 838
257 838
–
981 664

–
–
–
64 150

392 236
392 236
277 129
11 322 152
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2005
Ménû neÏ
tis. Kã
1 mûsíc
Finanãní závazky ze smluv s prvky
dobrovolné spoluúãasti
–
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
–
Podﬁízené závazky
–
Ostatní závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ
40 690
Závazky
3 033 899
Ostatní závazky
–
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
122 257
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
122 257
Závazky vÛãi bankám
264 910
Finanãní závazky celkem
3 461 756

Od 1 do
3 mûsícÛ

Od 3 mûsícÛ
do 1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–

–

465 722

600 202

–

1 065 924

–
–
–
6 092 748
–

–
–
4 027 500
363 884
–

465 722
–
–
409 238
–

600 202
2 500 000
–
61 572
–

–
–
–
10 424
38 635

1 065 924
2 500 000
4 068 190
9 971 765
38 635

116 786
116 786
–
6 209 534

123 425
123 425
–
4 514 809

107 812
107 812
–
982 772

41 537
41 537
–
3 203 311

–
–
–
49 059

511 817
511 817
264 910
18 421 241

Kapitola F.13.6. pﬁílohy uvádí informace o oãekávan˘ch splatnostech pojistn˘ch rezerv.

E.2.2. TRÎNÍ RIZIKO
V‰echny finanãní nástroje a pozice jsou vystaveny trÏnímu riziku, tedy riziku, Ïe budoucí zmûny na trhu mohou sníÏit cenu investice nebo zv˘‰it plnûní.
Obecnû jsou finanãní nástroje urãené k obchodování úãtovány v reálné hodnotû a ve‰keré zmûny podmínek na trhu pﬁímo ovlivÀují ãist˘ zisk z obchodování.
Finanãní nástroje, které nejsou urãeny k obchodování a jsou pﬁi poãáteãním zaúãtování ocenûny reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ, jsou
úãtovány v reálné hodnotû a ve‰keré zmûny trÏních podmínek pﬁímo ovlivÀují ãist˘ zisk z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ oceÀovan˘ch reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ. Finanãní nástroje k prodeji jsou ocenûny reálnou hodnotou zv˘‰enou o pﬁímo pﬁiﬁaditelné náklady na provedení
transakce a ve‰keré zmûny trÏních podmínek mají pﬁím˘ dopad na úãet oceÀovacích rozdílÛ ve vlastním kapitálu. O finanãních nástrojích drÏen˘ch
do splatnosti se úãtuje v amortizované poﬁizovací cenû za pouÏití metody efektivní úrokové sazby. Ztráta z trvalého sníÏení hodnoty finanãních aktiv
urãen˘ch k prodeji, finanãních aktiv drÏen˘ch do splatnosti a úvûrÛ a pohledávek se úãtuje do ãistého zisku.
Spoleãnosti ﬁídí pouÏití sv˘ch nástrojÛ urãen˘ch k obchodování s ohledem na zmûny trÏních podmínek. AngaÏovanost vÛãi trÏnímu riziku je formálnû ﬁízena
v souladu s rizikov˘mi limity nebo s rámcem, kter˘ urãilo vrcholové vedení, formou nákupu ãi prodeje nástrojÛ ãi formou vzájemné kompenzace jednotliv˘ch
pozic. âást „¤ízení rizik a kontrola“ na konci této kapitoly popisuje pﬁístupy uplatÀované k ﬁízení trÏního rizika.
E.2.2.1. Riziko zmûny úrokov˘ch sazeb
Podnikání Spoleãnosti je vystaveno riziku kolísání úrokov˘ch sazeb v rozsahu, v jakém aktiva (vãetnû finanãních investic) a pasiva nab˘vají splatnosti nebo
se pﬁeceÀují v rÛzn˘ch ãasov˘ch okamÏicích a v rÛzné v˘‰i. V pﬁípadû aktiv a pasiv s pohyblivou úrokovou sazbou je Spoleãnost také vystavena riziku zmûn
úrokov˘ch sazeb v souvislosti s cash flow, které spoãívá v tom, Ïe rÛzné nástroje s pohyblivou sazbou mají odli‰né charakteristiky, co se t˘ãe pﬁeceÀování.
¤ízení aktiv a pasiv je realizováno s ohledem na citlivost Spoleãnosti na zmûny úrokov˘ch sazeb. V˘sledky Spoleãnosti jsou více citlivé na zmûny úrokov˘ch
sazeb vztahujících se k závazkÛm, protoÏe její aktiva generující úroky mají krat‰í ãistou dobu splatnosti a jejich úrokové sazby jsou fixovány ãastûji neÏ
u vût‰iny jejích úroãiteln˘ch pasiv. Z toho vypl˘vá, Ïe v prostﬁedí rostoucích úrokov˘ch sazeb se budou spolu s pﬁeceÀováním aktiv zvy‰ovat i ãisté úrokové
v˘nosy. Aktuální efekt zmûn bude záviset na celé ﬁadû faktorÛ vãetnû rozsahu pﬁedãasného nebo pozdního splacení oproti datu sjednanému ve smlouvû
a promûnlivosti citlivosti na zmûny úrokov˘ch sazeb v rámci pﬁeceÀovacího období a v rámci jednotliv˘ch mûn. V pﬁípadû rÛstu úrokov˘ch sazeb se
souãasná hodnota aktiv sníÏí ménû neÏ souãasná hodnota zdrojÛ. Spoleãnost vyuÏívá k dosaÏení sv˘ch cílÛ v oblasti ﬁízení rizik kombinaci finanãních
derivátÛ, a to zejména úrokov˘ch swapÛ, futures a opcí, stejnû jako i dal‰ích typÛ smluv. VyuÏívané finanãní nástroje jsou podrobnû popsány v kapitole F.4.3.
Úrokové deriváty jsou pouÏívány zejména pro pﬁeklenutí nesouladu mezi pﬁecenûním aktiv a pasiv. V nûkter˘ch pﬁípadech jsou deriváty pouÏívány také pro
konverzi urãit˘ch typÛ pÛjãek pojistníkÛm a ostatních aktiv generujících úroky na pohyblivé ãi pevné sazby s cílem sníÏit riziko ztrát ze sníÏení hodnoty
v dÛsledku zmûn úrokov˘ch sazeb nebo uzavﬁení ziskové marÏe. Dále Spoleãnost uzavírá kontrakty na úrokové swapy s cílem zafixovat úrokové sazby
ze sv˘ch pﬁijat˘ch úvûrÛ s pohyblivou úrokovou sazbou na urãité v˘‰i.
âást v˘nosÛ z finanãních nástrojÛ získává Spoleãnost jako v˘sledek ﬁízení rozdílné durace aktiv a pasiv.
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Následující tabulky uvádûjí pﬁehled citlivosti hodnoty finanãních aktiv a závazkÛ Spoleãnosti na zmûny úrokov˘ch sazeb ke dni úãetní závûrky. Úãetní hodnota aktiv
a závazkÛ citliv˘ch na úrokové sazby a hodnota podkladového nástroje swapÛ a ostatních finanãních derivátÛ jsou vykázány v obdobích, kdy nabudou splatnosti
nebo kdy probûhne pﬁí‰tí pﬁecenûní trÏní cenou dle aktuální úrokové sazby. Urãité kategorie finanãních aktiv a závazkÛ jsou v tabulce vykázány na základû
odhadovan˘ch, nikoliv smluvních termínÛ splatnosti. Tímto zpÛsobem jsou zohlednûny pravdûpodobné pﬁedãasné splátky. PoloÏky jsou pﬁiﬁazeny jednotliv˘m
pásmÛm doby splatnosti podle data dal‰ího pﬁecenûní smluvní úrokové sazby nebo oãekávaného data splatnosti podle toho, které z nich nastane dﬁíve.
Citlivost finanãních aktiv a závazkÛ vÛãi zmûnám úrokov˘ch sazeb:
2006
tis. Kã
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
Dluhové cenné papíry
Finanãní aktiva drÏená
do splatnosti
Dluhopisy a ostatní cenné
papíry s pevn˘m v˘nosem
Finanãní aktiva oceÀovaná
reálnou hodnotou proti úãtÛm
nákladÛ nebo v˘nosÛ urãená
k obchodování
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
k obchodování
Dluhové cenné papíry
Kladné reálné hodnoty derivátÛ
Finanãní aktiva oceÀovaná
reálnou hodnotou proti úãtÛm
nákladÛ nebo v˘nosÛ, která
nejsou urãena k obchodování
Dluhopisy a ostatní cenné
papíry s pevn˘m v˘nosem,
které nejsou urãeny
k obchodování
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem, které
nejsou urãeny k obchodování
Ostatní cenné papíry, které
nejsou urãeny k obchodování
Úvûry a pohledávky
Úvûry a pÛjãky bankám
Úvûry a pÛjãky nebankovním
subjektÛm
Pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Finanãní aktiva celkem
1)

Efektivní
úroková
sazba

Ménû neÏ Od 3 mûsícÛ
3 mûsíce
do 1 roku

Od 1 roku
do 2 let

Od 2 do
5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–
–
–

–
23 168 730
–

–
14 467 315
–

–
4 272 893
135 960

–
10 281 208
–

–
25 126 847
4 128 492

3 950 694
23 113 481
910 119

3 950 694
100 430 474
5 174 571

–
3,68 %

–
–

–
–

–
135 960

–
–

–
4 128 492

910 119
–

910 119
4 264 452

–

–

–

–

1 049 506

837 104

–

1 886 610

7,60 %

–

–

–

1 049 506

837 104

–

1 886 610

–

242 791

505 689

–

1 069

–

13 489 110

14 238 659

–
2,52 %
–

–
–
242 791

–
124 867
380 822

–
–
–

–
–
1 069

–
–
–

13 489 110
–
–

13 489 110
124 867
624 682

–

4 403 613

12 318 130

2 593 763

8 991 083

19 937 214

7 372 543

55 616 346

4,77 %

4 403 613

12 318 130

2 593 763

8 991 083

19 937 214

–

48 243 803

–

–

–

–

–

–

7 372 368

7 372 368

–
–
2,45 %

–
18 522 326
13 997 991

–
1 643 496
–

–
1 543 170
–

–
239 550
–

–
224 037
–

175
170 611
163 838

175
22 343 190
14 161 829

1)

1 182
4 523 153
1 171 098
23 168 730

–
1 643 496
–
14 467 315

179
1 542 991
–
4 272 893

–
239 550
–
10 281 208

7 364
216 673
–
25 126 847

–
6 773
–
27 064 175

8 725
8 172 636
1 171 098
104 381 168

–
–
–

Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm zahrnují pohledávky po splatnosti, u kter˘ch jiÏ bylo zastaveno úroãení a jejichÏ hodnota byla témûﬁ v celé v˘‰i sníÏena zaúãtováním
ztráty z trvalého sníÏení hodnoty.
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2005
tis. Kã
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Dluhopisy a ostatní cenné papíry
s pevn˘m v˘nosem
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ
nebo v˘nosÛ urãená k obchodování
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
k obchodování
Kladné reálné hodnoty derivátÛ
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ
nebo v˘nosÛ, která nejsou urãena
k obchodování
Dluhopisy a ostatní cenné papíry
s pevn˘m v˘nosem, které nejsou
urãeny k obchodování
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem, které
nejsou urãeny k obchodování
Ostatní cenné papíry, které nejsou
urãeny k obchodování
Úvûry a pohledávky
Úvûry a pÛjãky bankám
Úvûry a pÛjãky
nebankovním subjektÛm
Pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Finanãní aktiva celkem

Efektivní
úroková
sazba

Ménû neÏ Od 3 mûsícÛ
3 mûsíce
do 1 roku

Od 1 roku
do 2 let

Od 2 do
5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–
–
–

–
22 168 193
–

–
11 228 696
–

–
5 512 020
–

–
10 100 199
–

–
21 579 599
–

16 728 599
26 565 774
1 779 769

16 728 599
97 154 481
1 779 769

–
–

–
–

–
–

–
–

–
1 049 487

–
821 241

1 779 769
–

1 779 769
1 870 728

7,60 %

–

–

–

1 049 487

821 241

–

1 870 728

–

293 278

542 034

–

59 170

–

11 160 391

12 054 873

–
–

–
293 278

–
542 034

–
–

–
59 170

–
–

11 160 391
–

11 160 391
894 482

–

1 486 858

7 704 298

4 074 879

8 953 649

20 595 115

13 027 394

55 842 193

4,89 %

1 486 858

7 704 298

4 074 879

8 953 649

20 595 115

–

42 814 799

–

–

–

–

–

–

13 027 219

13 027 219

–
–
2,51 %

–
20 388 057
16 341 173

–
2 982 364
200 000

–
1 437 141
670 101

–
37 893
–

–
163 243
–

175
349 133
–

175
25 357 831
17 211 274

1,63 %
–
–
–

1 843
4 045 041
–
22 168 193

319 714
2 462 650
–
11 228 696

–
767 040
–
5 512 020

–
37 893
–
10 100 199

8 591
154 652
–
21 579 599

–
349 133
249 087
43 294 373

330 148
7 816 409
249 087
113 883 080
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2006

Efektivní
úroková
sazba

tis. Kã
Finanãní závazky ze smluv s prvky
dobrovolné spoluúãasti
–
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
2,65 %
Závazky
–
Ostatní závazky
–
Finanãní závazky oceÀované reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ
nebo v˘nosÛ
–
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
–
Závazky vÛãi bankám
2,48 %
Finanãní závazky celkem
–
2005

Efektivní
úroková
sazba

tis. Kã
Finanãní závazky ze smluv s prvky
dobrovolné spoluúãasti
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
Podﬁízené závazky
Ostatní závazky z emitovan˘ch
cenn˘ch papírÛ
Dluhopisy
Smûnky
Závazky
Ostatní závazky
Finanãní závazky oceÀované reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ
nebo v˘nosÛ
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
Závazky vÛãi bankám
Finanãní závazky celkem

Ménû neÏ Od 3 mûsícÛ
3 mûsíce
do 1 roku

107

Od 1 roku
do 2 let

Od 2 do
5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–

–

5 218

579 436

723 826

–

1 308 480

–
7 043 209
–

–
881 244
–

5 218
1 306 400
–

579 436
49 304
–

723 826
–
–

–
17 179
46 971

1 308 480
9 297 336
46 971

145 776
145 776
277 129
7 466 114

135 549
135 549
–
1 016 793

108 392
108 392
–
1 420 010

2 519
2 519
–
631 259

–
–
–
723 826

–
–
–
64 150

392 236
392 236
277 129
11 322 152

Ménû neÏ Od 3 mûsícÛ
3 mûsíce
do 1 roku

Od 1 roku
do 2 let

Od 2 do
5 let

Více neÏ
5 let

Bez
specifikace

Celkem

–

–

–

–

465 722

600 202

–

1 065 924

2,77 %
7,51 %

–
–

–
–

–
–

465 722
–

600 202
2 500 000

–
–

1 065 924
2 500 000

–
2,57 %
–
–
–

4 037 690
4 037 690
–
9 126 647
–

30 500
–
30 500
363 884
–

–
–
–
405 441
–

–
–
–
3 797
–

–
–
–
61 572
–

–
–
–
10 424
38 635

4 068 190
4 037 690
30 500
9 971 765
38 635

–
–
1,96 %
–

403 370
403 370
264 910
13 832 617

108 447
108 447
–
502 831

–
–
–
405 441

–
–
–
469 519

–
–
–
3 161 774

–
–
–
49 059

511 817
511 817
264 910
18 421 241

E.2.2.2 Riziko volatility cen akcií
Riziko volatility ceny akcií ovlivÀuje reálnou hodnotu investic do akcií a jin˘ch nástrojÛ, které odvozují svoji cenu od ceny akcií ãi akciov˘ch indexÛ.
Spoleãnost ﬁídí své investice do akcií v souladu s mûnícími se podmínkami na trhu a uplatÀuje zásadu diverzifikace rizika.
E.2.2.3. Mûnová rizika
Spoleãnost je vystavena mûnov˘m rizikÛm v dÛsledku transakcí v cizích mûnách a aktiv a pasiv denominovan˘ch v cizích mûnách.
Hlavní angaÏovanost Spoleãnosti se váÏe na státy Evropy a Spojené státy americké a s tûmito oblastmi jsou spojena i její mûnová rizika. Mûny, které jsou
posuzovány pﬁi ocenûní rizika, jsou euro (EUR), americk˘ dolar (USD), slovenská koruna (SKK) a kyperská libra (CYP). Vzhledem k tomu, Ïe Spoleãnost
sestavuje úãetní závûrku v ãesk˘ch korunách, mají zmûny mûnov˘ch kurzÛ ãeské koruny vÛãi tûmto mûnám dopad na úãetní závûrku Spoleãnosti.
AngaÏovanost Spoleãnosti vÛãi mûnov˘m rizikÛm v dÛsledku jejích transakcí v cizích mûnách vede ke vzniku ziskÛ a ztrát z kurzov˘ch rozdílÛ, které jsou
úãtovány do v˘kazu zisku a ztráty. Tato angaÏovanost vÛãi mûnovému riziku zahrnuje penûÏní majetek a závazky Spoleãnosti, které nejsou denominovány
v mûnû, kterou Spoleãnost uplatÀuje pﬁi oceÀování. Spoleãnost zaji‰Èuje, aby ãistá angaÏovanost vÛãi mûnovému riziku na stranû penûÏního majetku
a závazkÛ v cizích mûnách byla na urãité pﬁijatelné úrovni, a to prostﬁednictvím nákupu a prodeje cizích mûn za spotové kurzy nebo prostﬁednictvím vyuÏití
krátkodob˘ch FX operací (operací s cizomûnov˘mi nástroji).
Spoleãnost má rovnûÏ investice do zahraniãních provozÛ, jejichÏ ãistá aktiva jsou vystavena riziku pﬁevodu cizích mûn.
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Následující tabulka uvádí finanãní aktiva a závazky v ãlenûní dle hlavních mûn:
2006
tis. Kã
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Dluhové cenné papíry
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Dluhopisy a ostatní cenné papíry
s pevn˘m v˘nosem
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ urãená
k obchodování
Akcie a ostatní cenné papíry
s promûnliv˘m v˘nosem k obchodování
Dluhové cenné papíry
Kladné reálné hodnoty derivátÛ
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ, která
nejsou urãena k obchodování
Dluhopisy a ostatní cenné papíry
s pevn˘m v˘nosem, které nejsou urãeny
k obchodování
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny
k obchodování
Ostatní cenné papíry, které nejsou
urãeny k obchodování
Úvûry a pohledávky
Úvûry a pÛjãky bankám
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm
Pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Podíl zajistitelÛ na pojistnû
technick˘ch rezervách
Celkem

EUR

USD

SKK

CYP

CZK

Ostatní

Celkem

391 530
8 544 433
837 342
837 342

–
9 067 449
213 186
213 186

–
1 750 080
–
–

1 305 096
–
–
–

1 960 835
80 922 459
4 124 043
3 213 924

293 233
146 053
–
–

3 950 694
100 430 474
5 174 571
4 264 452

–
–

–
–

–
–

–
–

910 119
1 886 610

–
–

910 119
1 886 610

–

–

–

–

1 886 610

–

1 886 610

2 182 867

5 660 589

457

–

6 288 689

106 057

14 238 659

2 101 031
–
81 836

5 621 689
–
38 900

–
–
457

–
–
–

5 662 778
124 867
501 044

103 612
–
2 445

13 489 110
124 867
624 682

5 352 194

1 985 007

–

–

48 278 990

155

55 616 346

543 116

1 115 755

–

–

46 584 932

–

48 243 803

4 809 078

869 252

–

–

1 693 883

155

7 372 368

–
130 527
110 001
–
20 526
41 503

–
1 188 560
1 022 917
–
165 643
20 107

–
1 745 971
–
–
1 745 971
3 652

–
–
–
–
–
–

175
19 246 471
13 028 911
8 725
6 208 835
1 097 656

–
31 661
–
–
31 661
8 180

175
22 343 190
14 161 829
8 725
8 172 636
1 171 098

–
8 935 963

–
9 067 449

34 705
1 784 785

–
1 305 096

8 231 539
91 114 833

–
439 286

8 266 244
112 647 412

V roce 2006 Spoleãnost pﬁedev‰ím v dÛsledku operací od‰tûpení redukovala svou pozici v aktivech denominovan˘ch v EUR. Nové investice v roce 2006
byly smûﬁovány zejména do aktiv v tuzemské mûnû a v USD.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2005
EUR
tis. Kã
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
5 280 736
Finanãní aktiva
9 204 360
Finanãní aktiva urãená k prodeji
–
Akcie a ostatní c. p.
s promûnliv˘m v˘nosem
–
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
–
Dluhopisy a ostatní c. p. s pevn˘m v˘nosem
–
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo
v˘nosÛ urãená k obchodování
2 390 627
Akcie a ostatní c. p. s promûnliv˘m
v˘nosem k obchodování
2 003 264
Kladné reálné hodnoty derivátÛ
387 363
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo
v˘nosÛ, která nejsou urãena
k obchodování
6 350 520
Dluhopisy a ostatní c. p. s pevn˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny
k obchodování
420 488
Akcie a ostatní c. p. s promûnliv˘m
v˘nosem, které nejsou urãeny
k obchodování
5 930 032
Ostatní cenné papíry, které nejsou urãeny
k obchodování
–
Úvûry a pohledávky
391 769
Úvûry a pÛjãky bankám
–
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm
–
Pohledávky
391 769
Peníze a penûÏní ekvivalenty
71 444
Podíl zajistitelÛ na pojistnû
technick˘ch rezervách
–
Celkem
14 485 096
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USD

SKK

CYP

CZK

Ostatní

Celkem

–
7 990 264
–

4 280
1 510 283
–

3 375 407
–
–

7 776 510
78 257 986
1 779 769

291 666
191 588
–

16 728 599
97 154 481
1 779 769

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1 779 769
1 870 728
1 870 728

–
–
–

1 779 769
1 870 728
1 870 728

5 386 742

4 656

–

4 270 649

2 199

12 054 873

5 222 148
164 594

–
4 656

–
–

3 934 979
335 670

–
2 199

11 160 391
894 482

2 200 585

–

–

47 167 539

123 549

55 842 193

1 205 070

–

–

41 065 692

123 549

42 814 799

995 515

–

–

6 101 672

–

13 027 219

–
355 040
192 704
–
162 336
47 897

–
1 503 889
–
–
1 503 889
1 738

–
–
–
–
–
–

175
23 067 123
17 018 570
330 148
5 718 405
102 178

–
40 010
–
–
40 010
25 830

175
25 357 831
17 211 274
330 148
7 816 409
249 087

–
7 990 264

6 196
1 520 759

–
3 375 407

7 882 566
93 917 062

–
483 254

7 888 762
121 771 842
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2006
tis. Kã
Finanãní závazky ze smluv s prvky
dobrovolné spoluúãasti
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
Závazky
Ostatní závazky
Finanãní závazky oceÀované reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
Závazky vÛãi bankám
Celkem
âistá devizová pozice – 2006
2005
tis. Kã
Finanãní závazky ze smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv
s prvky dobrovolné spoluúãasti
Podﬁízené závazky
Ostatní závazky z emitovan˘ch
cenn˘ch papírÛ
Závazky
Ostatní závazky
Finanãní závazky oceÀované reálnou
hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
Závazky vÛãi bankám
Celkem
âistá devizová pozice – 2005

EUR

USD

SKK

CYP

CZK

Ostatní

Celkem

–

–

–

–

1 308 480

–

1 308 480

–
31 103
–

–
93 247
–

–
1 321 179
–

–
–
–

1 308 480
7 835 057
46 971

–
16 750
–

1 308 480
9 297 336
46 971

215 602
215 602
–
246 705
8 689 258

4 785
4 785
–
98 032
8 969 417

–
–
–
1 321 179
463 606

–
–
–
–
1 305 096

171 060
171 060
277 129
9 638 697
81 476 136

789
789
–
17 539
421 747

392 236
392 236
277 129
11 322 152
101 325 260

EUR

USD

SKK

CYP

CZK

Ostatní

Celkem

–

–

–

–

1 065 924

–

1 065 924

–
–

–
–

–
–

–
–

1 065 924
2 500 000

–
–

1 065 924
2 500 000

–
72 682
–

–
109 010
–

–
1 191 798
–

–
–
–

4 068 190
8 580 400
38 635

–
17 875
–

4 068 190
9 971 765
38 635

66 054
66 054
–
138 736
14 346 360

94 795
94 795
–
203 805
7 786 459

2 905
2 905
–
1 194 703
326 056

–
–
–
–
3 375 407

348 063
348 063
264 910
16 866 122
77 050 940

–
–
–
17 875
465 379

511 817
511 817
264 910
18 421 241
103 350 601
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Následující tabulka uvádí smluvní ãástky forwardov˘ch smluv, futures a opcí ve vlastnictví Spoleãnosti v ãlenûní podle v˘znamn˘ch mûn s podrobn˘mi údaji
o sjednan˘ch mûnov˘ch kurzech a zbytkové splatnosti. âástky v cizích mûnách jsou pﬁepoãteny kurzem platn˘m k datu úãetní závûrky:
tis. Kã
Nákup EUR
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
Více neÏ 1 rok
Celkem
Prodej EUR
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
Více neÏ 1 rok
Celkem
Nákup USD
Do 3 mûsícÛ
Celkem
Prodej USD
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
Více neÏ 1 rok
Celkem
Nákup SKK
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
Celkem
Prodej SKK
Do 3 mûsícÛ
Od 3 mûsícÛ do 1 roku
Celkem
Nákup ostatní
Do 3 mûsícÛ
Celkem
Prodej ostatní
Do 3 mûsícÛ
Celkem

2006

2005

2 286 244
109 980
12 895 155
15 291 379

2 800 968
–
–
2 800 968

9 473 006
219 960
13 201 155
22 894 121

12 539 258
29 005
290 050
12 858 313

15 657
15 657

3 387 653
3 387 653

8 808 656
–
665 360
9 474 016

10 957 365
526 183
–
11 483 548

329 194
219 960
549 154

829 352
752 251
1 581 603

768 176
109 980
878 156

1 410 787
752 251
2 163 038

953 232
953 232

178 638
178 638

624 202
624 202

–
–

E.2.3. ÚVùROVÉ RIZIKO
Spoleãnost je vystavena úvûrovému riziku z titulu sv˘ch obchodních, úvûrov˘ch a investiãních aktivit a v pﬁípadech, kdy jedná jako prostﬁedník jménem
pojistníkÛ nebo jin˘ch tﬁetích osob.
Spoleãnost je vystavena úvûrov˘m rizikÛm zejména v dÛsledku nákupu dluhopisÛ a poskytování úvûrÛ a pÛjãek. V˘‰e úvûrové angaÏovanosti v této souvislosti
odpovídá úãetním hodnotám aktiv v rozvaze. Spoleãnost je vystavena úvûrov˘m rizikÛm také v dÛsledku existence ostatních finanãních investic vãetnû derivátÛ
a dluhov˘ch cenn˘ch investiãních nástrojÛ. Souãasná angaÏovanost vÛãi úvûrovému riziku odpovídá úãetní hodnotû tûchto aktiv v rozvaze Spoleãnosti. Dále je
Spoleãnost vystavena podrozvahov˘m úvûrov˘m rizikÛm na základû sv˘ch pﬁíslibÛ k nav˘‰ení poskytnut˘ch úvûrÛ a záruk – viz kapitola F.38.1.
Úvûrová angaÏovanost Spoleãnosti k datu úãetní závûrky, která plyne z finanãních nástrojÛ drÏen˘ch ãi vydan˘ch k obchodování nebo k jin˘m úãelÛm,
odpovídá reálné hodnotû nástrojÛ s kladnou reálnou hodnotou k tomuto datu, která je vykázána v rozvaze. Hodnoty podkladov˘ch nástrojÛ vykázané
v pﬁíloze úãetní závûrky nepﬁedstavují hodnoty urãené ke smûnû mezi smluvními stranami derivátov˘ch kontraktÛ a nevyjadﬁují angaÏovanost Spoleãnosti
vÛãi úvûrov˘m nebo trÏním rizikÛm. âástky urãené ke smûnû vycházejí ze sjednan˘ch podmínek derivátÛ.
Riziko potenciálního nesplnûní smluvního závazku protistranou daného nástroje je prÛbûÏnû monitorováno. Pﬁi monitorování míry úvûrového rizika se vûnuje
pozornost finanãním nástrojÛm, jejichÏ reálná hodnota je kladná, a rovnûÏ volatilitû této reálné hodnoty. Za úãelem ﬁízení úvûrového rizika Spoleãnost
spolupracuje s obchodními partnery s dobrou úvûrovou pozicí (morálkou), a pokud je to moÏné, uzavírá tzv. „master netting“ smlouvy. „Master netting“
smlouvy umoÏÀují vypoﬁádání smluv s jednou a toutéÏ smluvní stranou v ãisté v˘‰i v pﬁípadû neplnûní závazkÛ.
Ke koncentraci úvûrového rizika dochází v pﬁípadech skupin smluvních protistran, které mají obdobné ekonomické charakteristiky a jejichÏ schopnost plnit
smluvní závazky je podobnû ovlivÀována zmûnami ekonomick˘ch ãi jin˘ch podmínek.
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Následující tabulky uvádûjí koncentraci úvûrového rizika z hlediska obchodních odvûtví a z územního hlediska:
tis. Kã
Koncentrace rizika dle obchodních odvûtví
Sektor finanãních sluÏeb
Veﬁejn˘ sektor
Telekomunikace
Ostatní
Celkem
Koncentrace rizika dle území
âeská republika
Slovenská republika
Rusko
Nizozemsko
Kypr
Ostatní zemû EU
Ostatní
Celkem

2006

2006 (%)

2005

2005 (%)

41 387 728
26 076 260
2 878
10 324 520
77 791 386

53,20
33,52
0,01
13,27
100

38 174 125
22 137 183
–
10 951 640
71 262 948

53,57
31,06
–
15,37
100

50 488 647
1 740 847
7 086
6 084 659
994 955
16 883 654
1 591 538
77 791 386

64,90
2,24
0,01
7,82
1,28
21,70
2,05
100

46 575 278
1 482 796
–
4 112 780
697 187
16 661 420
1 733 487
71 262 948

65,36
2,08
–
5,77
0,98
23,38
2,43
100

âástky uvedené v tabulkách pﬁedstavují maximální úãetní ztrátu, která by byla zaúãtována k datu úãetní závûrky v pﬁípadû, Ïe by smluvní strana nesplnila ani
zãásti svÛj smluvní závazek a zjistilo by se, Ïe poskytnuté zástavy ãi zaji‰tûní mají nulovou hodnotu. Tyto ãástky proto vysoce pﬁevy‰ují oãekávané ztráty,
které jsou zahrnuty do rezervy na nedobytné pohledávky.

E.2.4. POJISTNù MATEMATICKÉ RIZIKO
Spoleãnost je vystavena pojistnû matematickému riziku a riziku z upisování pojistn˘ch smluv v celé ‰íﬁi produktÛ Ïivotního a neÏivotního poji‰tûní, které nabízí
klientÛm: tradiãní Ïivotní poji‰tûní s podílem a bez podílu na zisku, investiãní Ïivotní poji‰tûní, doãasné a doÏivotní dÛchody, univerzální produkty Ïivotního
poji‰tûní, penzijní pﬁipoji‰tûní, garantované investiãní produkty a produkty neÏivotního poji‰tûní (poji‰tûní proti poÏáru, úrazové a zdravotní poji‰tûní, poji‰tûní
motorov˘ch vozidel, poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody a poji‰tûní invalidity). Pojistnû matematické riziko vypl˘vá z nejistoty plynoucí z pojistn˘ch operací.
Nejv˘znamnûj‰ími souãástmi pojistnû matematického rizika jsou rizika plynoucí z pojistného a z v˘‰e pojistnû technick˘ch rezerv a t˘kají se jejich
dostateãné v˘‰e s ohledem na závazky z poji‰tûní a kapitálovou vybavenost. Pﬁi hodnocení postaãitelnosti se berou v úvahu související aktiva (reálná
a úãetní hodnota, citlivost vÛãi mûnov˘m kurzÛm a úrokov˘m sazbám), zmûny úrokov˘ch sazeb a mûnov˘ch kurzÛ a zmûny v˘voje míry úmrtnosti,
úrazovosti a nemocnosti, ãetnosti a v˘‰e pojistného plnûní z neÏivotního poji‰tûní, storna a náklady a dále obecné podmínky na trhu. Zvlá‰tní pozornost
Spoleãnost vûnuje postaãitelnosti rezerv Ïivotního poji‰tûní. Podrobn˘ popis testÛ postaãitelnosti zdrojÛ uvádí kapitola D.2.3.
E.2.4.1. Koncentrace pojistnû matematického rizika
Klíãov˘m aspektem pojistnû matematického rizika, kterému je Spoleãnost vystavena, je míra koncentrace tohoto rizika. Ta urãuje, v jakém rozsahu mÛÏe
urãitá událost nebo ﬁada událostí ovlivnit závazky Spoleãnosti. Koncentrace mÛÏe vzniknout z jediné pojistné smlouvy nebo z více souvisejících smluv,
ze kter˘ch mohou vyplynout v˘znamné závazky. DÛleÏit˘m aspektem koncentrace pojistnû matematického rizika je téÏ skuteãnost, Ïe mÛÏe vzniknout
kumulací rizik z rÛzn˘ch druhÛ poji‰tûní.
Koncentrace rizika mÛÏe nastat v pﬁípadû událostí s nízkou ãetností v˘skytu a v˘znamn˘m dopadem, jako jsou Ïivelné pohromy; v situacích, kdy
je Spoleãnost vystavena neãekan˘m zmûnám trendÛ – napﬁ. neãekan˘ v˘voj úmrtnosti ãi zmûny v chování pojistníkÛ; dále v pﬁípadû závaÏn˘ch soudních
sporÛ ãi legislativních rizik, jeÏ mohou vést k velké, jednorázové ztrátû a mít negativní dopad na mnoho pojistn˘ch smluv.
E.2.4.2. Koncentrace z hlediska obchodních odvûtví a z územního hlediska
Rizika, která Spoleãnost upisuje, se nacházejí primárnû v âeské republice.
U neÏivotního poji‰tûní je vedení Spoleãnosti toho názoru, Ïe riziko, kterému je Spoleãnost vystavena, není v˘znamnû soustﬁedûno na jakoukoliv skupinu
pojistníkÛ vymezenou sociálními, profesními ãi vûkov˘mi kritérii.
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E.2.4.3. Rizika s nízkou ãetností v˘skytu a v˘znamn˘m dopadem
Primárním rizikem Ïivelních pohrom, kterému je Spoleãnost vystavena, je zejména riziko povodní v âeské republice. V pﬁípadû rozsáhl˘ch povodní
Spoleãnost oãekává v rámci majetkového poji‰tûní vysok˘ objem pojistn˘ch událostí z dÛvodu váÏného po‰kození budov a jejich obsahu a z dÛvodu
pﬁeru‰ení provozu po dobu, kdy není k dispozici dopravní spojení ani obchody z dÛvodu oprav. Kromû povodní mohou obdobnû zapÛsobit ostatní klimatické
jevy, zejména dÛsledky dlouhotrvajícího snûÏení nebo silné vichﬁice.
V roce 2002 do‰lo v âeské republice k rozsáhl˘m povodním, které zasáhly velkou ãást âech (a zejména prÛmyslov˘ch aglomerací) vãetnû Prahy.
V roce 2006 pak nastaly povodnû dvakrát, tzv. jarní (viz tabulka) a následnû povodnû z poãátku léta zpÛsobené pﬁívalov˘mi de‰ti (pro tyto povodnû nejsou
k dispozici srovnatelné údaje z pojistného trhu). Zmûny, které Spoleãnost provedla ve struktuﬁe majetkového poji‰tûní s cílem sníÏit riziko pojistn˘ch plnûní
v souvislosti s povodnûmi, a rovnûÏ systém mapování rizikov˘ch oblastí a regionÛ se projevily pozitivnû.
O kvalitním rozloÏení rizika svûdãí mimo jiné i to, Ïe celkov˘ objem hrub˘ch nákladÛ na pojistná plnûní z povodní a snûhové kalamity v roce 2006
(1 977 mil. Kã) nevedl k obdobnému meziroãnímu zv˘‰ení nákladÛ na pojistná plnûní z Ïivelních rizik celkem (viz F.28.).
Následující tabulka uvádí klíãové údaje o povodních v roce 2002 a 2006:

Celkové ‰kody (odhad dle âeské asociace poji‰Èoven)
Poji‰tûné ‰kody
Podíl Spoleãnosti – v hrubé v˘‰i
Podíl Spoleãnosti – v ãisté v˘‰i
âist˘ podíl Spoleãnosti na celkov˘ch ‰kodách
âist˘ podíl Spoleãnosti na poji‰tûn˘ch ‰kodách

Povodnû roku 2002
Pojistné události
mil. Kã
(v tisících)
n/a
73 000
82
36 811
52
8 888
52
290
n/a
3,97 %
63,41 %
7,87 %

Povodnû – jaro 2006
Pojistné události
mil. Kã
(v tisících)
n/a
n/a
14
780
10
369
10
222
n/a
n/a
71,43 %
28,46 %

E.3. ZAJI·TùNÍ RIZIK (HEDGING)
Spoleãnost vyuÏívá finanãní deriváty k ﬁízení potenciálního dopadu úrokového a mûnového rizika. Pro tento úãel je pouÏíváno nûkolik typÛ finanãních derivátÛ
vãetnû úrokov˘ch a mûnov˘ch swapÛ, opcí, forwardov˘ch smluv a jin˘ch derivátÛ. Úãelem aktivit Spoleãnosti v rámci hedgingu je zabezpeãení Spoleãnosti
pﬁed rizikem nepﬁíznivého v˘voje ãisté v˘‰e penûÏních tokÛ v dÛsledku pohybÛ úrokov˘ch sazeb nebo mûnov˘ch kurzÛ, úvûrov˘ch ratingÛ nebo trÏních cen.
Spoleãnost provádí obchodní transakce za úãelem ekonomického zaji‰tûní v souladu se svou strategií v oblasti ﬁízení aktiv a pasiv.
Deriváty zaji‰Èující úroková rizika jsou urãeny k zaji‰tûní standardních úrokov˘ch sazeb urãit˘ch aktiv ãi skupin obdobn˘ch aktiv a závazkÛ ãi skupin
obdobn˘ch závazkÛ nebo pﬁedpokládan˘ch transakcí. Spoleãnost se ve sv˘ch aktivitách v oblasti ﬁízení rizik soustﬁedí na ekonomické zaji‰tûní rizik, kter˘m je
vystavena ve vztahu ke sv˘m otevﬁen˘m pozicím aktiv a pasiv. Z tohoto dÛvodu Spoleãnost sleduje míru rizik, která pro ni vypl˘vají ze zmûn úrokov˘ch
sazeb, pomocí provûﬁování nesouladu mezi ãistou v˘‰í aktiv a cizích zdrojÛ v rámci pﬁeceÀovacích pásem.
JestliÏe Spoleãnost provádí ekonomické zaji‰tûní portfolia úvûrÛ nebo skupiny závazkÛ (obzvlá‰tû závazkÛ vypl˘vajících ze Ïivotního poji‰tûní) proti riziku
zmûn úrokov˘ch sazeb, rozdûlí úvûry/závazky do homogenních skupin podle splatnosti.
Spoleãnost vyuÏívá zaji‰Èovacích derivátÛ v reakci na zmûny trÏních podmínek i zmûny charakteru a struktury pﬁíslu‰n˘ch aktiv, cizích zdrojÛ a pevn˘ch
závazkÛ.

E.4. ¤ÍZENÍ RIZIKA A KONTROLA
¤ízení finanãních rizik pro Spoleãnost zaji‰Èuje specializovan˘ útvar Spoleãnosti; úroková rizika, mûnová rizika, rizika cen akcií, rizika likvidity, trÏní rizika,
úvûrová rizika tedy ﬁídí odborníci Spoleãnosti. Spoleãnost se tak mÛÏe zamûﬁit na stanovování komplexní strategie a politiky v oblasti ﬁízení rizik vãetnû ﬁízení
pojistnû matematick˘ch rizik.
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E.4.1. ¤ÍZENÍ ÚROKOV¯CH RIZIK
Ke stanovení odhadu citlivosti obchodních a neobchodních aktivit vÛãi zmûnám úrokov˘ch sazeb Spoleãnost vyuÏívá anal˘zu durace (ãisté doby do
splatnosti). Durace dluhopisu odpovídá Ïivotnosti fiktivního bezkuponového dluhopisu (v letech), jehoÏ reálná hodnota by se v dÛsledku zmûny trÏních
úrokov˘ch sazeb zmûnila o stejnou ãástku jako skuteãn˘ dluhopis ãi portfolio. Finanãní nástroje vãetnû derivátÛ, které se vyuÏívají k ﬁízení aktiv a pasiv, mají
vliv na zmûnu ãisté doby do splatnosti (durace).

E.4.2. ¤ÍZENÍ TRÎNÍCH RIZIK
TrÏní riziko vypl˘vající z obchodních pozic finanãního majetku a závazkÛ Spoleãnosti je sledováno za pouÏití anal˘zy hodnoty rizika („Value at Risk“) a dal‰ích
metod (pﬁiﬁazování penûÏních tokÛ, anal˘za durace atd.). Hodnota rizika (Value at Risk) pﬁedstavuje potenciální ztráty vypl˘vající z nepﬁízniv˘ch zmûn trÏních
faktorÛ pro urãité období v ãase a hladinu v˘znamnosti. Pﬁístup zaloÏen˘ na metodice „JP Morgan Risk Metrics“ pouÏívá pro hodnotu „Value at Risk“ matici
relativních zmûn trÏních faktorÛ a ãistou souãasnou hodnotu trÏních pozic za pﬁedpokladu, Ïe tyto relativní zmûny jsou normálnû rozdûleny. Dal‰í pouÏívanou
metodou je simulace „Monte-Carlo“, pouÏívaná pro nelineární finanãní nástroje (napﬁ. opce). Tato metoda je zaloÏena na simulaci budoucích zmûn
podkladov˘ch aktiv s kovariancí vycházející z pﬁedchozích období.

E.4.3. ¤ÍZENÍ ÚVùROV¯CH RIZIK
Ke stanovení hodnoty rizika („Value at Risk“) úvûru Spoleãnost pouÏívá v˘poãet úvûrového rizika podle metodiky „JP Morgan Credit Metrics“, konkrétnû
matice pﬁechodu a simulace ratingov˘ch pﬁechodÛ „Monte-Carlo“.

E.4.4. ¤ÍZENÍ POJISTNù MATEMATICK¯CH RIZIK
Pojistnû matematické riziko ﬁídí Spoleãnost na základû sv˘ch interních smûrnic pro v˘voj produktÛ, stanovení v˘‰e pojistnû technick˘ch rezerv, kritérií
stanovení ceny, strategií zaji‰tûní a pravidel pro pﬁijetí do poji‰tûní. Vedení dále sleduje rizikové profily, kontroluje rizika vypl˘vajících z poji‰tûní a ﬁízení aktiv
a pasiv. Míra rizika záruk spojen˘ch s pojistn˘mi smlouvami, které zahrnují vysokou garantovanou úrokovou míru, je posuzována na základû stochastick˘ch
modelÛ. Stanovení ceny produktu odráÏí hodnotu pojistn˘ch garancí, na které Spoleãnost vytváﬁí pﬁíslu‰né rezervy.
V souãasné dobû Spoleãnost vyvíjí a testuje nové metody zaloÏené na dynamické finanãní anal˘ze. Tyto metody budou pouÏívány mimo jiné k mûﬁení
potﬁeby kapitálu ke krytí závazkÛ.
E.4.4.1. Strategie v oblasti uzavírání pojistn˘ch smluv
Strategie v oblasti uzavírání pojistn˘ch smluv („underwriting“) je nedílnou souãástí roãního obchodního plánu. Tento plán specifikuje druhy poji‰tûní, které budou
v plánovaném období poskytovány, a cílové skupiny klientÛ. Po schválení pﬁedstavenstvem je tato strategie dále rozpracována na úroveÀ limitÛ pro jednotlivé
upisovatele (v˘‰e, druh poji‰tûní, území, sektor). Cílem je zajistit odpovídající rozloÏení rizik v rámci pojistného kmene. Pracovníci underwritingu kaÏdoroãnû
pﬁezkoumávají v‰echny pojistné smlouvy (pouze v neÏivotním poji‰tûní) a mají právo zamítnout obnovení pojistné smlouvy nebo zmûnit její podmínky.
E.4.4.2. Strategie v oblasti zaji‰tûní
Spoleãnost zaji‰Èuje nûkterá svá rizika z uzavíran˘ch pojistn˘ch smluv s cílem omezit riziko ztráty a ochránit své kapitálové zdroje. Zajistn˘ program
Spoleãnosti je zaloÏen na kombinaci zajistn˘ch smluv s externími zajistiteli („externí zaji‰tûní“) a smluv s kaptivní zaji‰Èovnou.
Externí zaji‰tûní
Spoleãnost uzavírá proporcionální a neproporcionální zajistné smlouvy s cílem sníÏit rizikovou angaÏovanost. Limity maximální ãisté angaÏovanosti v jednotliv˘ch
odvûtvích jsou kaÏdoroãnû pﬁehodnocovány. K získání dodateãné ochrany Spoleãnost vyuÏívá u nûkter˘ch pojistn˘ch smluv rovnûÏ fakultativní zaji‰tûní.
V rámci své strategie v oblasti zaji‰tûní Spoleãnost pravidelnû monitoruje finanãní situaci sv˘ch zajistitelÛ. Hlavním nástrojem ﬁízení úvûrového rizika
zajistitelÛ jsou zprávy ratingov˘ch agentur, zejména Standard & Poor’s.
Kaptivní zaji‰tûní
Spoleãnost s úãinností od roku 2004 roz‰íﬁila z ekonomick˘ch a obchodních dÛvodÛ svÛj zajistn˘ program o kaptivní zaji‰tûní a k tomuto úãelu zaloÏila
dceﬁinou spoleãnost CP Reinsurance company Ltd. (viz kapitola C.). CP Reinsurance company Ltd. nemá pﬁidûlen˘ rating.
Zaji‰Èovací operace jsou centralizovány v jednom specializovaném oddûlení.
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E.4.4.3. ¤ízení aktiv a pasiv
Spoleãnost má ustanoven V˘bor ﬁízení aktiv a pasiv. Jedná se o poradní orgán odpovûdn˘ za sledování aktiv a pasiv Spoleãnosti s cílem zajistit schopnost
Spoleãnosti vÏdy dostát sv˘m závazkÛm – bez nadmûrn˘ch nákladÛ a pﬁi dodrÏení interních smûrnic Spoleãnosti a poÏadavkÛ na kapitálovou pﬁimûﬁenost ze
strany regulátorÛ.
Klíãov˘m cílem je zajistit ãasov˘ soulad penûÏních tokÛ z aktiv a pasiv.
Pﬁi ﬁízení sv˘ch finanãních pozic Spoleãnost uplatÀuje pﬁístup zaji‰Èující vyváÏenost mezi kvalitou, diverzitou, likviditou a v˘nosem z investice. Cílem
investiãního procesu je optimalizovat v˘nos z investic po zdanûní a celkov˘ v˘nos pﬁi zohlednûní pﬁíslu‰n˘ch rizik a souãasnû zajistit ﬁízení aktiv a pasiv
Spoleãnosti na základû penûÏních tokÛ a ãisté doby splatnosti (durace).
Spoleãnost pﬁiﬁazuje urãit˘m skupinám závazkÛ (závazky z neÏivotního poji‰tûní, závazky z Ïivotního poji‰tûní a vlastní kapitál) a kapitálu konkrétní aktiva.
Investiãní strategie je upravována pro kaÏdou dílãí skupinu aktiv s pﬁihlédnutím ke skuteãn˘m dobám splatnosti, v˘nosové kﬁivce, citlivosti vÛãi zmûnám
kurzÛ ãi sazeb, likviditû, sektorové koncentraci, úvûrové kvalitû a regulatorním limitÛm.

E.4.5. OPERAâNÍ RIZIKA
Proces ﬁízení operaãních rizik je zaloÏen pﬁedev‰ím na anal˘ze tûchto rizik a navrÏení úprav pracovních postupÛ s cílem maximální eliminace provozních rizik
(ztráty zpÛsobené jin˘mi riziky, neÏ je riziko trÏní a úvûrové). Pracovní postupy upravující investiãní ãinnost a ﬁízení rizika tvoﬁí souãást závazn˘ch vnitﬁních
pﬁedpisÛ a pravidel Spoleãnosti.

E.4.6. OPERAâNÍ SYSTÉMY A ¤ÍZENÍ BEZPEâNOSTI INFORMAâNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT)
Organizace systému informaãních technologií (IT) vychází z rozdûlení pravomocí útvaru bezpeãnosti informaãních technologií a vlastního IT provozu a v˘voje
IT. Pravidla stanovená Spoleãností v oblasti ﬁízení rizik informaãních technologií a informaãní bezpeãnosti vycházejí z pravidel a doporuãení obsaÏen˘ch
ve standardu ISO/IEC 17799:2000 Informaãní technologie – Soubor pravidel pro ﬁízení informaãní bezpeãnosti. Havarijní plány k zaji‰tûní kontinuity provozu
klíãov˘ch systémÛ v pﬁípadû havárie, pÛvodnû vypracované v letech 2002 – 2003, byly v roce 2004 podle plánu ãásteãnû aktualizovány. Tyto plány obsahují
scénáﬁe obnovení provozu jednotliv˘ch klíãov˘ch systémÛ dostateãnû rychle, aby nebyla ohroÏena obchodní ãinnost Spoleãnosti. Prioritou je eliminace
negativních dopadÛ havárie na dostupnost sluÏeb pro klienty Spoleãnosti. Nedílnou souãástí ve‰ker˘ch zmûn infrastruktury a informaãních systémÛ jsou
dÛkladné testy jejich provozuschopnosti v interních a externích sítích Spoleãnosti. Tyto testy provádí nezávislá odborná firma a jsou povinné pro v‰echny
nové systémy i pro zmûny rutinních operací s cílem zajistit udrÏení systémÛ Spoleãnosti na vysoké úrovni kvality.

F. P¤ÍLOHA K ROZVAZE A V¯KAZU ZISKU A ZTRÁTY
F.1. NEHMOTN¯ MAJETEK
tis. Kã
Software
Ostatní nehmotn˘ majetek
Nehmotn˘ majetek celkem

2006
1 403 367
32 735
1 436 102

2005
1 417 358
7 697
1 425 055
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F.1.1. SOFTWARE A OSTATNÍ NEHMOTN¯ MAJETEK
Následující tabulka uvádí pﬁehled zmûn softwaru a ostatních kategorií nehmotného majetku:
2006
tis. Kã
Poﬁizovací cena
ZÛstatek k 1. lednu
PﬁírÛstky
Úbytky
ZÛstatek k 31. prosinci
Oprávky a trvalé sníÏení hodnoty
ZÛstatek k 1. lednu
Odpisy zaúãtované v bûÏném úãetním období
Úbytky
ZÛstatek k 31. prosinci
Úãetní hodnota k 31. prosinci

Software

Ostatní
nehmotn˘
majetek

Celkem

2 754 914
483 474
-144
3 238 244

19 117
31 617
–
50 734

2 774 031
515 091
-144
3 288 978

1 337 556
497 428
-107
1 834 877
1 403 367

11 420
6 579
–
17 999
32 735

1 348 976
504 007
-107
1 852 876
1 436 102

Software

Ostatní
nehmotn˘
majetek

Celkem

2 039 737
828 987
-113 810
2 754 914

16 137
3 438
-458
19 117

2 055 874
832 425
-114 268
2 774 031

1 015 648
435 717
-113 809
1 337 556
1 417 358

6 994
4 869
-443
11 420
7 697

1 022 642
440 586
-114 252
1 348 976
1 425 055

Odpisy zaúãtované v bûÏném úãetním období jsou zahrnuty v „Ostatních nákladech“ ve v˘kazu zisku a ztráty.
2005
tis. Kã
Poﬁizovací cena
ZÛstatek k 1. lednu
PﬁírÛstky
Úbytky
ZÛstatek k 31. prosinci
Oprávky a trvalé sníÏení hodnoty
ZÛstatek k 1. lednu
Odpisy zaúãtované v bûÏném úãetním období
Úbytky
ZÛstatek k 31. prosinci
Úãetní hodnota k 31. prosinci
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F.2. PROVOZNÍ A OSTATNÍ HMOTN¯ MAJETEK
Následující tabulka uvádí pﬁehled zmûn provozního a ostatního hmotného majetku:
2006
tis. Kã
Poﬁizovací cena
ZÛstatek k 1. lednu
PﬁírÛstky
Úbytky
Pﬁevod do i z investiãního majetku
Ostatní zmûny
ZÛstatek k 31. prosinci
Oprávky a sníÏení hodnoty
ZÛstatek k 1. lednu
Odpisy zaúãtované v bûÏném úãetním období
Trvalé sníÏení hodnoty zaúãtované
v bûÏném úãetním období
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty
Úbytky
ZÛstatek k 31. prosinci
Úãetní hodnota k 31. prosinci

Pozemky
a stavby

Ostatní
hmotn˘
majetek

Nedokonãené
investice

Celkem

Z toho
finanãní
leasing

4 072 233
111 044
-778 585
296 119
-225 670
3 475 141

2 765 049
304 327
-267 945
–
–
2 801 431

357 792
191 004
–
-235 905
-34 706
278 185

7 195 074
606 375
-1 046 530
60 214
-260 376
6 554 757

40 044
15 718
-4 411
–
–
51 351

1 163 574
69 207

2 057 077
396 803

4 373
–

3 225 024
466 010

19 065
10 040

27 297
-66
-239 146
1 020 866
2 454 275

–
–
-191 878
2 262 002
539 429

–
–
–
4 373
273 812

27 297
-66
-431 024
3 287 241
3 267 516

–
–
-2 178
26 927
24 424

Ostatní zmûny pﬁedstavují reklasifikaci majetku v zÛstatkové úãetní hodnotû 260 376 tis. Kã do kategorie dlouhodobá aktiva drÏená k prodeji (viz F.5.)
a pﬁevody z nedokonãen˘ch investic ve v˘‰i 34 706 tis. Kã do kategorie pozemky a stavby.
2005
tis. Kã
Poﬁizovací cena
ZÛstatek k 1. lednu
PﬁírÛstky
Úbytky
Pﬁevod do i z investiãního majetku
Ostatní zmûny
ZÛstatek k 31. prosinci
Oprávky a sníÏení hodnoty
ZÛstatek k 1. lednu
Odpisy zaúãtované v bûÏném úãetním období
Trvalé sníÏení hodnoty zaúãtované
v bûÏném úãetním období
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty
Úbytky
Pﬁevod do investiãního majetku
ZÛstatek k 31. prosinci
Úãetní hodnota k 31. prosinci

Pozemky
a stavby

Ostatní
hmotn˘
majetek

Nedokonãené
investice

Celkem

Z toho
finanãní
leasing

4 250 722
108 654
-162 422
-181 932
57 211
4 072 233

2 846 593
254 502
-336 046
–
–
2 765 049

533 710
30 084
-467
-148 324
-57 211
357 792

7 631 025
393 240
-498 935
-330 256
–
7 195 074

34 398
10 098
-4 452
–
–
40 044

1 222 478
71 488

2 016 522
368 254

–
–

3 239 000
439 742

13 882
7 943

142 545
-153 788
-34 881
-84 268
1 163 574
2 908 659

–
–
-327 699
–
2 057 077
707 972

4 373
–
–
–
4 373
353 419

146 918
-153 788
-362 580
-84 268
3 225 024
3 970 050

–
–
-2 760
–
19 065
20 979
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F.3. INVESTIâNÍ MAJETEK
Následující tabulka uvádí pﬁehled zmûn investiãního majetku:
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
PﬁírÛstky
Aktivace následn˘ch v˘dajÛ
Pﬁevod do i z provozního a ostatního hmotného majetku
Ostatní zmûny
V˘nosy z prodeje
Realizované zisky z investiãního majetku
Realizované ztráty z investiãního majetku
Nerealizované zisky z investiãního majetku
Nerealizované ztráty z investiãního majetku
ZÛstatek k 31. prosinci

2006
3 230 699
62 218
235 905
-296 119
–
-259 330
46 830
-82 770
109 070
-134 892
2 911 611

2005
3 551 067
268 637
148 324
97 664
52 415
-437 888
2 061
-3 286
128 329
-576 624
3 230 699

V˘znamné pﬁevody do provozního majetku v roce 2006 jsou dÛsledkem vnitﬁní reorganizace Spoleãnosti. V jejím dÛsledku do‰lo ke koncentraci jednotliv˘ch
pracovních míst do men‰ího poãtu budov, tím k vy‰‰í míﬁe jejich vyuÏití a následnû k jejich reklasifikaci do provozního majetku. Spoleãnost také pﬁevedla
do provozního majetku pozemek, na kterém se buduje nové administrativní sídlo Spoleãnosti.
Reálná hodnota investiãního majetku je zaloÏena na ocenûní provedeném nezávisl˘m znalcem s odpovídající odbornou zpÛsobilostí a na pﬁedchozí
zku‰enosti v oceÀování nemovitostí obdobného druhu a v obdobné lokalitû.
Rozhodujícími promûnn˘mi pouÏit˘mi pﬁi stanovení reálné hodnoty jsou odhadované pﬁíjmy z nájemného (zohledÀující oãekávanou míru inflace), míra vyuÏití
pronajímateln˘ch ploch, v˘daje na údrÏbu a rekonstrukce (vycházející z poﬁizovací ceny, technického stavu, odhadované doby Ïivotnosti a odhadované
diskontní sazby závislé na konkrétních podmínkách).

F.4. FINANâNÍ AKTIVA
tis. Kã
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ urãená k obchodování
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ, která nejsou urãena k obchodování
Úvûry a pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Finanãní aktiva celkem

2006
5 174 571
1 886 610
14 238 659
55 616 346
22 343 190
1 171 098
100 430 474

2005
1 779 769
1 870 728
12 054 873
55 842 193
25 357 831
249 087
97 154 481

2006
4 264 452
4 051 266
213 186
910 119
5 174 571

2005
–
–
–
1 779 769
1 779 769

F.4.1. FINANâNÍ AKTIVA URâENÁ K PRODEJI
tis. Kã
Dluhopisy
Vládní dluhopisy
Korporátní dluhopisy
Akcie
Finanãní aktiva urãená k prodeji celkem

V souladu s platnou investiãní strategií zaãala Spoleãnost v roce 2006 nakupovat vybrané dluhopisy do portfolia aktiv urãen˘ch k prodeji.
V roce 2006 do‰lo k prodeji akcií. Nejv˘znamnûj‰í byl prodej akcií spoleãnosti Modrá pyramida stavební spoﬁitelna, a.s., v úãetní hodnotû 368 627 tis. Kã
a akcií spoleãnosti PraÏské sluÏby, a.s., v úãetní hodnotû 343 604 tis. Kã.
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F.4.2. FINANâNÍ AKTIVA DRÎENÁ DO SPLATNOSTI
2006

Reálná
hodnota

tis. Kã
Dluhopisy
Vládní dluhopisy
Korporátní dluhopisy
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti celkem

2 306 810
86 824
2 219 986
2 306 810

2005

Reálná
hodnota

tis. Kã
Dluhopisy
Vládní dluhopisy
Korporátní dluhopisy
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti celkem

2 363 337
85 251
2 278 086
2 363 337

Amortizovaná
poﬁizovací
hodnota
1 886 610
71 261
1 815 349
1 886 610
Amortizovaná
poﬁizovací
hodnota
1 870 728
66 071
1 804 657
1 870 728

Úãetní
hodnota
1 886 610
71 261
1 815 349
1 886 610
Úãetní
hodnota
1 870 728
66 071
1 804 657
1 870 728

F.4.3. FINANâNÍ AKTIVA OCE≈OVANÁ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚâTÒM NÁKLADÒ NEBO V¯NOSÒ URâENÁ
K OBCHODOVÁNÍ
tis. Kã
Dluhopisy
Dluhopisy vydané veﬁejn˘m sektorem
Akcie a podílové listy
Akcie
Kladná reálná hodnota derivátÛ
Celkem

2006
124 867
124 867
13 489 110
13 489 110
624 682
14 238 659

2005
–
–
11 160 391
11 160 391
894 482
12 054 873

Ve‰kerá finanãní aktiva urãená k obchodování jsou ocenûna kótovanou trÏní cenou – s v˘jimkou derivátÛ, které jsou oceÀovány obecnû akceptovan˘mi
metodami ocenûní dle jednotliv˘ch produktÛ (tj. metodou diskontovan˘ch oãekávan˘ch budoucích penûÏních tokÛ, pomocí Black-Scholesova modelu apod.).
Následující tabulky obsahují jednotlivé druhy derivátÛ:
2006
tis. Kã
Úrokové deriváty
OTC – nástroje:
IRS (úrokové swapy)
Celkem

Podkladová hodnota se zbytkovou dobou splatnosti
Ménû neÏ
Od 3 mûsícÛ
Více neÏ
3 mûsíce
do 1 roku
1 rok
3 000 000
3 000 000

200 000
200 000

29 907 680
29 907 680

Reálná hodnota
Aktiva
Závazky

251 869
251 869

351 911
351 911
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2006
tis. Kã
Mûnové deriváty
OTC – nástroje:
Mûnové forwardy
Cross-currency swapy
Nakoupené mûnové opce
Prodané mûnové opce
Celkem

Podkladová hodnota se zbytkovou dobou splatnosti
Ménû neÏ
Od 3 mûsícÛ
Více neÏ
3 mûsíce
do 1 roku
1 rok
296 315
19 127 468
1 121 190
302 445
20 847 418

–
–
109 980
219 960
329 940

–
971 360
–
–
971 360

Reálná hodnota
Aktiva
Závazky

2 679
358 225
11 909
–
372 813

5
15 346
–
13 092
28 443

2006
tis. Kã
Ostatní deriváty
OTC – nástroje
Celkem

Podkladová hodnota se zbytkovou dobou splatnosti
Ménû neÏ
Od 3 mûsícÛ
Více neÏ
3 mûsíce
do 1 roku
1 rok
–
–
137 475
–
–
137 475

Reálná hodnota
Aktiva
Závazky

2005
tis. Kã
Úrokové deriváty
OTC – nástroje:
IRS (úrokové swapy)
Celkem

Podkladová hodnota se zbytkovou dobou splatnosti
Ménû neÏ
Od 3 mûsícÛ
Více neÏ
3 mûsíce
do 1 roku
1 rok

Reálná hodnota
Aktiva
Závazky

2005
tis. Kã
Mûnové deriváty
OTC – nástroje:
Mûnové forwardy
Cross-currency swapy
Celkem

Podkladová hodnota se zbytkovou dobou splatnosti
Ménû neÏ
Od 3 mûsícÛ
Více neÏ
3 mûsíce
do 1 roku
1 rok

2005
tis. Kã
Ostatní deriváty
OTC – nástroje
Celkem

1 000 000
1 000 000

33 356
30 132 994
30 166 350

3 820 000
3 820 000

–
2 231 039
2 231 039

30 462 200
30 462 200

–
306 000
306 000

Podkladová hodnota se zbytkovou dobou splatnosti
Ménû neÏ
Od 3 mûsícÛ
Více neÏ
3 mûsíce
do 1 roku
1 rok
–
–
145 025
–
–
145 025

Ve‰keré zisky a ztráty z derivátov˘ch obchodÛ jsou vykázány ve v˘kazu zisku a ztráty.

–
–

688 365
688 365

11 882
11 882

355 619
355 619

Reálná hodnota
Aktiva
Závazky

–
206 117
206 117

147
140 784
140 931

Reálná hodnota
Aktiva
Závazky
–
–

15 267
15 267
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F.4.4. FINANâNÍ AKTIVA OCE≈OVANÁ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚâTÒM NÁKLADÒ NEBO V¯NOSÒ, KTERÁ NEJSOU
URâENA K OBCHODOVÁNÍ
tis. Kã
Dluhopisy
Vládní dluhopisy
Dluhopisy vydané veﬁejn˘m sektorem
Korporátní dluhopisy
Akcie a podílové listy
Akcie
Podílové listy
Ostatní
Celkem

2006
48 243 803
20 499 036
1 261 253
26 483 514
7 372 368
162 425
7 209 943
175
55 616 346

2005
42 814 799
20 336 626
1 290 501
21 187 672
13 027 219
158 152
12 869 067
175
55 842 193

F.4.5. FINANâNÍ AKTIVA OCE≈OVANÁ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚâTÒM NÁKLADÒ NEBO V¯NOSÒ (URâENÁ
K OBCHODOVÁNÍ A NEURâENÁ K OBCHODOVÁNÍ) – PODLE POUÎITÉ METODY OCENùNÍ
tis. Kã
TrÏní cena
âistá souãasná hodnota budoucích penûÏních tokÛ
Cena zpûtného odkupu
Celkem

2006
45 126 108
17 558 236
7 170 661
69 855 005

2005
37 460 863
17 409 809
13 027 394
67 897 066

U finanãních aktiv s právem zpûtného odkupu, jako napﬁ. u podílov˘ch listÛ otevﬁen˘ch podílov˘ch fondÛ, má Spoleãnost právo Ïádat o zpûtn˘ odkup svého
podílu ve fondu kdykoliv, a to za hotovost odpovídající jejímu pomûrnému podílu na hodnotû aktiv fondu. Cena zpûtného odkupu je povaÏována za reálnou
hodnotu daného aktiva.

F.4.6. ÚVùRY A PÒJâKY BANKÁM
tis. Kã
Termínované vklady v bankách
Úvûry bankám
Úvûry a pÛjãky z repo operací
Ostatní
Úvûry a pÛjãky bankám celkem

2006
11 973 455
254 341
1 770 195
163 838
14 161 829

2005
13 285 683
924 442
3 001 149
0
17 211 274

2006
13 907 488
4 044 516
17 952 004
-3 790 175
14 161 829

2005
16 956 894
4 044 516
21 001 410
-3 790 136
17 211 274

Následující tabulka uvádí hrubou v˘‰i úvûrÛ a pÛjãek bankám a trvalé sníÏení hodnoty tûchto úvûrÛ a pÛjãek:
tis. Kã
Úvûry a pÛjãky bankám, ze kter˘ch plynou v˘nosy
Úvûry a pÛjãky bankám, ze kter˘ch neplynou v˘nosy
Mezisouãet úvûrÛ a pÛjãek bankám
Úprava o trvalé sníÏení hodnoty
Úvûry a pÛjãky bankám celkem, oãi‰tûné o trvalé sníÏení hodnoty
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F.4.7. ÚVùRY A PÒJâKY NEBANKOVNÍM SUBJEKTÒM
tis. Kã
Úvûry nebankovním subjektÛm vãetnû úvûrÛ pojistníkÛm
Úvûry a pÛjãky klientÛm celkem

2006
8 725
8 725

2005
330 148
330 148

Pokles zÛstatku je dán zejména splacením pÛjãky v celkové v˘‰i 161 047 tis. Kã a dále kapitalizací pÛjãky ve v˘‰i 150 000 tis. Kã (viz také kapitola C. [11]).
Následující tabulka uvádí hrubou v˘‰i úvûrÛ a pÛjãek nebankovním subjektÛm a trvalé sníÏení hodnoty tûchto úvûrÛ a pÛjãek:
tis. Kã
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm, ze kter˘ch plynou v˘nosy
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm, ze kter˘ch neplynou v˘nosy
Mezisouãet úvûrÛ a pÛjãek nebankovním subjektÛm
Úprava o trvalé sníÏení hodnoty
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm celkem, oãi‰tûné o trvalé sníÏení hodnoty

2006
7 543
5 357 438
5 364 981
-5 356 256
8 725

2005
328 410
5 943 701
6 272 111
-5 941 963
330 148

2006
5 580 860
5 538 416
42 444
3 319 391
1 117 628
13 349
10 031 228
-1 858 592
8 172 636

2005
5 311 047
5 253 025
58 022
3 232 282
1 447 207
23 556
10 014 092
-2 174 127
7 839 965

F.4.8. POHLEDÁVKY
tis. Kã
Pohledávky z pﬁímého poji‰tûní
Pohledávky vÛãi pojistníkÛm
Pohledávky vÛãi zprostﬁedkovatelÛm
Pohledávky z operací zaji‰tûní
Obchodní a ostatní pohledávky
DaÀové pohledávky
Mezisouãet pohledávek (hrubá v˘‰e)
Úprava o trvalé sníÏení hodnoty
Pohledávky celkem, oãi‰tûné o trvalé sníÏení hodnoty

F.5. DLOUHODOBÁ AKTIVA DRÎENÁ K PRODEJI
Na základû uzavﬁen˘ch smluv a probíhajících závûreãn˘ch jednání o prodeji je k datu úãetní závûrky 14 provozních budov klasifikováno jako dlouhodobá
aktiva drÏená k prodeji. Kroky k uskuteãnûní jejich prodeje jiÏ byly uãinûny a oãekává se, Ïe prodeje budou dokonãeny v prvním pololetí 2007.
K 31. prosinci 2006 byla hodnota aktiv drÏen˘ch k prodeji 214 964 tis. Kã a v˘‰e odloÏeného daÀového závazku k tûmto aktivÛm byla 22 730 tis. Kã.
âistá úãetní hodnota aktiv pﬁed pﬁevodem do dlouhodob˘ch aktiv drÏen˘ch k prodeji byla 260 376 tis. Kã. Ztráta ze sníÏení hodnoty ve v˘‰i 45 412 tis. Kã,
která vznikla pﬁi jejich zaﬁazení do kategorie dlouhodobá aktiva k prodeji v dÛsledku pﬁecenûní na niÏ‰í z úãetní hodnoty a reálné hodnoty sníÏené o náklady
související s prodejem, byla zaúãtována ve v˘kazu zisku a ztráty jako ostatní náklady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

123

F.6. PODÍLY ZAJISTITELÒ NA POJISTNù TECHNICK¯CH REZERVÁCH
tis. Kã
Podíl zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
Z toho: kaptivní zaji‰tûní
Podíly na pojistnû technick˘ch rezervách celkem
Krátkodobé
Dlouhodobé
Celkem

2006
8 266 244
6 785 937
8 266 244
4 491 942
3 774 302
8 266 244

2005
7 888 762
6 802 072
7 888 762
4 544 561
3 344 201
7 888 762

âástky zahrnuté v poloÏce podíly zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách pﬁedstavují ãástky plynoucí z podílÛ zajistitelÛ na oãekávan˘ch budoucích
v˘platách pojistn˘ch událostí, které budou získány od zajistitelÛ Spoleãnosti, a podíl zajistitelÛ na nezaslouÏeném pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Spoleãnost jejích pﬁím˘ch závazkÛ vÛãi pojistníkÛm. Spoleãnost je vystavena úvûrovému riziku v souvislosti
s postoupen˘m zaji‰tûním v rozsahu, ve kterém jak˘koli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vypl˘vající ze zajistn˘ch smluv.
V tabulce jsou uvedeny postoupené rezervy externím zajistitelÛm podle ratingu agentury Standard & Poor’s:
Rating
AAA
AA+ aÏ AAA+ aÏ AHor‰í neÏ ARating neproveden

Podíl zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách v procentech
5%
34 %
50 %
0%
11 %

F.7. ODLOÎENÁ DA≈
Následující tabulka uvádí zmûny stavu ãisté v˘‰e odloÏené danû:
tis. Kã
ZÛstatek ãisté v˘‰e daÀové pohledávky/závazku k 1. lednu
Náklad/v˘nos z odloÏené danû
OdloÏená daÀ úãtovaná pﬁímo do vlastního kapitálu
ZÛstatek ãisté daÀové pohledávky/závazku k 31. prosinci

2006
-603 699
-130 481
22 757
-711 423

2005
-893 608
292 038
-2 129
-603 699
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Zaúãtované odloÏené daÀové pohledávky a závazky zahrnují:
tis. Kã

Nehmotn˘ majetek
Majetkové úãasti
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ a v˘nosÛ
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Úvûry a pohledávky
Ostatní aktiva
Investiãní majetek
Provozní a ostatní hmotn˘ majetek
Aktivní ãasové rozli‰ení
Závazky z poji‰tûní
Finanãní závazky
Rezervy
OdloÏená daÀová pohledávka/ (závazek)
ZÛstatek ãisté daÀové pohledávky/ (závazku)

2006
OdloÏen˘
daÀov˘
závazek
-3 613
-265
-194 671

2006
OdloÏená
daÀová
pohledávka
–
–
253 622

2005
OdloÏen˘
daÀov˘
závazek
–
–
-213 824

2005
OdloÏená
daÀová
pohledávka
8 843
7 446
323 455

-114 010
-67 373
-13 288
–
-22 730
–
-240 524
–
-601 355
–
–
-1 063 158
-711 423

–
–
–
253 622
–
72 171
–
2 311
–
22 142
1 489
351 735
–

-115 009
-85 526
-13 289
–
–
–
-253 846
–
-563 069
–
–
-1 030 739
-603 699

–
–
–
323 455
–
67 993
–
2 215
–
14 823
2 265
427 040
–

2006
-47 858
-67 373
-7 141
-122 372

2005
-52 462
-85 526
-24 463
-162 451

2006
55 912
55 912
–
55 912

2005
56 670
56 670
–
56 670

2006
109 431
79 027
563 468
751 926

2005
117 544
71 773
487 571
676 888

F.7.1. SPLATNÁ A ODLOÎENÁ DA≈ VYKÁZANÁ P¤ÍMO VE VLASTNÍM KAPITÁLU
tis. Kã
OdloÏená daÀ – zisky z pﬁecenûní provozního a ostatního hmotného majetku
OdloÏená daÀ – zisky z pﬁecenûní finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji
Splatná daÀ – nerealizované zisky/ztráty z finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji
Celkem

F.8. OSTATNÍ AKTIVA
tis. Kã
Pﬁedmûty umûlecké a kulturní hodnoty
Mezisouãet ostatních aktiv
Úprava o trvalé sníÏení hodnoty
Ostatní aktiva celkem

F.9. AKTIVNÍ âASOVÉ ROZLI·ENÍ
tis. Kã
Nájemné
Zálohy a jiné ãasové rozli‰ení
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ
Aktivní ãasové rozli‰ení celkem
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F.9.1. âASOVÉ ROZLI·ENÍ PO¤IZOVACÍCH NÁKLADÒ
Spoleãnost ãasovû rozli‰uje pouze poﬁizovací náklady na neÏivotní poji‰tûní. Celkové ãasovû rozli‰ené poﬁizovací náklady se obvykle rozpou‰tûjí bûhem
jednoho roku.

F.10. PENÍZE A PENùÎNÍ EKVIVALENTY
tis. Kã
Pokladní hotovost
BûÏné bankovní úãty
Ostatní
Peníze a penûÏní ekvivalenty celkem

2006
315
1 164 090
6 693
1 171 098

2005
284
238 808
9 995
249 087

K 31. prosinci 2006 mûla Spoleãnost uloÏeny prostﬁedky ve v˘‰i 1 001 264 tis. Kã na speciálním bûÏném spoﬁícím úãtu se zv˘hodnûnou úrokovou sazbou.

F.11. TRVALÉ SNÍÎENÍ HODNOTY PÒJâEK A ÚVùRÒ BANKÁM A KLIENTÒM, POHLEDÁVEK, DLOUHODOB¯CH AKTIV
URâEN¯CH K PRODEJI, ZÁSOB A OSTATNÍCH AKTIV
Tabulka uvádí pﬁehled zmûn trvalého sníÏení hodnoty pÛjãek a úvûrÛ bankám a nebankovním subjektÛm, pohledávek a ostatních aktiv:
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Trvalé sníÏení hodnoty úvûrÛ a pÛjãek bankám a nebankovním subjektÛm
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty úvûrÛ a pÛjãek bankám a nebankovním subjektÛm
Odpis trvalého sníÏení hodnoty vyﬁazen˘ch aktiv
Zaúãtování/zúãtování trvalého sníÏení hodnoty pohledávek z poji‰tûní
Trvalé sníÏení hodnoty dlouhodobého majetku k prodeji
Trvalé sníÏení hodnoty celkem

2006
11 906 226
10 765
-62 439
-523 229
-326 300
45 412
11 050 435

Zaúãtování i zúãtování trvalého sníÏení hodnoty pohledávek z pﬁímého poji‰tûní je vykazováno ve v˘kazu zisku a ztráty. PﬁírÛstek objemu trvalého sníÏení
hodnoty se úãtuje jako sníÏení pﬁedepsaného pojistného, zúãtování ãásti trvalého znehodnocení se úãtuje jako zv˘‰ení pﬁedepsaného pojistného.
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Trvalé sníÏení hodnoty úvûrÛ a pÛjãek bankám a nebankovním subjektÛm
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty úvûrÛ a pÛjãek bankám a nebankovním subjektÛm
Odpis trvalého sníÏení hodnoty vyﬁazen˘ch aktiv
Zaúãtování/zúãtování trvalého sníÏení hodnoty pohledávek z poji‰tûní
Trvalé sníÏení hodnoty celkem

2005
12 107 068
72 114
-10 840
-451 588
189 472
11 906 226
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F.12. KAPITÁL A OSTATNÍ FONDY
Kapitál a ostatní fondy pﬁíslu‰ející akcionáﬁÛm Spoleãnosti zahrnují:
tis. Kã
Základní kapitál
Fondy
OceÀovací rozdíly
Zákonn˘ a statutární rezervní fondy
Fond vyrovnávací rezervy
Nerozdûlené hospodáﬁské v˘sledky
âist˘ v˘sledek hospodaﬁení za bûÏné úãetní období
Nerozdûlené hospodáﬁské v˘sledky
âástka pﬁíslu‰ející akcionáﬁÛm Spoleãnosti celkem

2006
4 000 000
3 874 691
686 839
682 478
2 505 644
9 202 536
8 293 200
909 336
17 077 497

2005
2 980 963
4 094 378
1 065 779
682 478
2 346 121
13 787 834
4 641 276
9 146 558
20 863 175

Kapitál a ostatní fondy pﬁedstavují ãistou hodnotu aktiv Spoleãnosti po odeãtení v‰ech jejích závazkÛ.

F.12.1. ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Základní kapitál pﬁedstavuje hodnotu, kterou je omezena v˘‰e záruky akcionáﬁÛ za závazky Spoleãnosti. Základní kapitál se vykazuje v nominální v˘‰i
schválené valnou hromadou.
Tato tabulka uvádí podrobné údaje o schválen˘ch a vydan˘ch akciích:
ks
Poãet schválen˘ch akcií
Poãet vydan˘ch akcií, z nich:
Plnû splacen˘ch
Nominální hodnota na akcii (Kã)

2006
40 000
40 000
40 000
100 000

2005
2 980 963
2 980 963
2 980 963
1 000

Dne 30. ãervna 2006 rozhodl jedin˘ akcionáﬁ v pÛsobnosti valné hromady Spoleãnosti o zv˘‰ení základního kapitálu o 1 019 037 tis. Kã, a to z vlastních
zdrojÛ, tj. z nerozdûlen˘ch ziskÛ minul˘ch let. Zv˘‰ení kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstﬁíku dne 15. srpna 2006.
Na základû rozhodnutí jediného akcionáﬁe v pÛsobnosti valné hromady do‰lo 19. záﬁí 2006 ke zmûnû nominální hodnoty akcií z 1 000 Kã na akcii na 100 000 Kã
na jednu akcii.
Následující tabulka shrnuje poãet existujících akcií na zaãátku a na konci období:
ks
ZÛstatek k 1. lednu
Akcie emitované bûhem roku
ZÛstatek k 15. srpnu
Zmûna nominální hodnoty akcií
ZÛstatek k 31. prosinci

Kmenové akcie
2006
2 980 963
1 019 037
4 000 000
-3 960 000
40 000

2005
2 980 963
–
–
–
2 980 963

K 31. prosinci 2006 zahrnoval schválen˘ základní kapitál 40 000 kusÛ zaknihovan˘ch kmenov˘ch akcií na jméno v celkové v˘‰i 4 000 000 tis. Kã.
K 31. prosinci 2005 zahrnoval schválen˘ základní kapitál zaknihované kmenové akcie na jméno ve v˘‰i 997 469 tis. Kã a zaknihované kmenové akcie
na majitele ve v˘‰i 1 983 494 tis. Kã.
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DrÏitelé kmenov˘ch akcií jsou oprávnûni obdrÏet dividendy, které jsou schváleny v jednotliv˘ch ãasov˘ch obdobích, a jsou oprávnûni uplatnit jeden hlas
na kaÏdou akcii na valn˘ch hromadách Spoleãnosti.
Jedin˘m akcionáﬁem Spoleãnosti je spoleãnost CZI Holdings N.V. se sídlem 1017 CA Amsterdam, Herengracht 516, Nizozemsko; registrovaná
6. prosince 2006, identifikaãní ãíslo 34245976.

F.12.2. OCE≈OVACÍ ROZDÍLY
OceÀovací rozdíly pﬁedstavují zv˘‰ení ocenûní oãi‰tûné o odloÏenou daÀ, zaúãtované v souvislosti s majetkem pﬁeveden˘m z kategorie hmotn˘ majetek
do kategorie investiãní majetek z dÛvodu zmûny v jeho uÏívání. Dále zahrnují zmûny reáln˘ch hodnot finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji, oãi‰tûné
o odloÏenou a pﬁípadnû splatnou daÀ.

F.12.3. ZÁKONN¯ A STATUTÁRNÍ REZERVNÍ FOND
Vytvoﬁení a pouÏití zákonného a rezervního fondu se ﬁídí pﬁíslu‰nou legislativou. Zákonn˘ rezervní fond nelze pouÏít k rozdûlení zisku akcionáﬁÛm.

F.12.4. FOND VYROVNÁVACÍ REZERVY
Místní zákonná úprava pro poji‰Èovny pﬁedepisuje tvorbu vyrovnávací rezervy. Vzhledem k tomu, Ïe vyrovnávací rezerva nesplÀuje kritéria pro zaúãtování
závazkÛ dle IFRS, je vykazována jako samostatná souãást vlastního kapitálu. Fond vyrovnávací rezervy nelze pouÏít k rozdûlení zisku akcionáﬁÛm.

F.12.5. DIVIDENDY
Na valné hromadû, která se konala dne 30. ãervna 2006, schválil jedin˘ akcionáﬁ rozdûlení zisku Spoleãnosti formou v˘platy dividendy ve v˘‰i 2 684 Kã
na akcii s nominální hodnotou 1 000 Kã, tedy v celkové v˘‰i 8 000 904 tis. Kã. Na v˘platu dividendy byl pouÏit cel˘ zisk roku 2005 ve v˘‰i 4 641 276 tis. Kã
a ãást nerozdûleného zisku minul˘ch let ve v˘‰i 3 359 628 tis. Kã.
Na základû návrhu pﬁedstavenstva schválil dne 11. prosince 2006 jedin˘ akcionáﬁ v rámci v˘konu pÛsobnosti valné hromady dal‰í rozdûlení zisku Spoleãnosti
formou v˘platy dividendy ve v˘‰i 87 500 Kã na akcii s nominální hodnotou 100 000 Kã, tedy v celkové v˘‰i 3 500 000 tis. Kã. Na v˘platu dividendy byly
pouÏity nerozdûlené zisky minul˘ch let.

F.13. ZÁVAZKY Z POJI·TùNÍ
Závazky z poji‰tûní (v hrubé v˘‰i) tvoﬁí:
tis. Kã
Rezerva na nezaslouÏené pojistné (UPR)
Pojistné události nahlá‰ené, dosud nezlikvidované (RBNS)
Vzniklé, ale nenahlá‰ené pojistné události (IBNR)
Rezervy Ïivotního poji‰tûní
Jiné technické rezervy
Pojistnû technické rezervy celkem

2006
5 839 985
10 248 086
5 332 327
66 499 418
449 059
88 368 875

2005
5 350 182
10 483 145
5 489 445
65 865 548
463 785
87 652 105

Hrubá v˘‰e

Podíl zajistitelÛ

âistá v˘‰e

5 350 182
25 813 007
-25 323 189
-15
5 839 985

-1 911 440
-1 908 793
1 911 440
–
-1 908 793

3 438 742
23 904 214
-23 411 749
-15
3 931 192

F.13.1. REZERVA NA NEZASLOUÎENÉ POJISTNÉ
Následující tabulky uvádûjí pﬁehled v˘voje rezervy na nezaslouÏené pojistné neÏivotních poji‰tûní:
2006
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Tvorba úãtovaná do nákladÛ
Rozpu‰tûní úãtované do v˘nosÛ
Kurzové rozdíly
ZÛstatek k 31. prosinci
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2005
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Nav˘‰ení podílu kaptivního zaji‰tûní
Tvorba úãtovaná do nákladÛ
Rozpu‰tûní úãtované do v˘nosÛ
Kurzové rozdíly
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá v˘‰e

Podíl zajistitelÛ

âistá v˘‰e

5 069 153
–
25 759 735
-25 478 362
-344
5 350 182

-1 345 812
-536 434
-1 375 006
1 345 812
–
-1 911 440

3 723 341
-536 434
24 384 729
-24 132 550
-344
3 438 742

2006
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Pojistné události vzniklé
v bûÏném roce
Pﬁeúãtování z IBNR
Pojistné události vyplacené
Kurzové rozdíly
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá v˘‰e

Podíl zajistitelÛ

âistá v˘‰e

10 483 145
13 365 332
12 268 226
1 097 106
-13 556 011
-44 380
10 248 086

-3 240 804
-5 019 026
-4 629 043
-389 983
4 707 745
-1 171
-3 553 256

7 242 341
8 346 306
7 639 183
707 123
-8 848 266
-45 551
6 694 830

2005
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Nav˘‰ení podílu kaptivního zaji‰tûní
Pojistné události vzniklé
v bûÏném roce
Pﬁeúãtování z IBNR
Pojistné události vyplacené
Kurzové rozdíly
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá v˘‰e

Podíl zajistitelÛ

âistá v˘‰e

8 829 304
–
14 704 211
13 552 899
1 151 312
-13 008 978
-41 392
10 483 145

-2 300 418
-520 050
-4 894 481
-4 566 917
-327 564
4 474 145
–
-3 240 804

6 528 886
-520 050
9 809 730
8 985 982
823 748
-8 534 833
-41 392
7 242 341

Hrubá v˘‰e

Podíl zajistitelÛ

âistá v˘‰e

5 489 445
928 426
-1 097 106
11 562
5 332 327

-1 951 309
-411 512
389 983
–
-1 972 838

3 538 136
516 914
-707 123
11 562
3 359 489

F.13.2. REZERVA NA NAHLÁ·ENÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Následující tabulky uvádûjí pﬁehled v˘voje pojistn˘ch událostí nahlá‰en˘ch pojistníky:

F.13.3. REZERVA NA POJISTNÉ UDÁLOSTI VZNIKLÉ, ALE NENAHLÁ·ENÉ
Následující tabulky uvádûjí pﬁehled v˘voje pojistn˘ch událostí, které vznikly, ale nebyly k datu úãetní závûrky nahlá‰eny:
2006
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
PﬁírÛstek v bûÏném roce
Pﬁevod do rezervy na nahlá‰ené pojistné události
Kurzové rozdíly
ZÛstatek k 31. prosinci
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2005
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Nav˘‰ení podílu kaptivního zaji‰tûní
PﬁírÛstek v bûÏném roce
Pﬁevod do rezervy na nahlá‰ené pojistné události
Kurzové rozdíly
ZÛstatek k 31. prosinci
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Hrubá v˘‰e

Podíl zajistitelÛ

âistá v˘‰e

5 223 549
–
1 419 886
-1 151 312
-2 678
5 489 445

-1 355 696
-482 946
-440 231
327 564
–
-1 951 309

3 867 853
-482 946
979 655
-823 748
-2 678
3 538 136

Následující tabulka uvádí pﬁehled v˘voje nahlá‰en˘ch pojistn˘ch událostí:
tis. Kã
Odhad kumulované hodnoty
pojistn˘ch událostí ke konci
upisovacího roku
Za 1 rok
Za 2 roky
Za 3 roky
Za 4 roky
Za 5 let
Odhad kumulované hodnoty
pojistn˘ch událostí
Kumulované v˘platy
pojistn˘ch událostí
Rezerva na pojistná plnûní
nerozli‰ená podle roku vzniku
Náklady spojené s likvidací
pojistn˘ch událostí
âástka vykázaná v rozvaze

Pﬁed 2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celkem

x
x
x
x
x
x

9 606 000
9 426 000
9 402 000
9 319 556
9 256 950
9 221 933

21 130 000
20 378 000
20 399 744
20 454 492
20 368 472
x

11 086 000
11 176 324
11 026 799
10 834 057
x
x

12 668 823
12 704 785
12 385 503
x
x
x

13 342 816
12 702 152
x
x
x
x

14 821 967
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

9 221 933

20 368 472

10 834 057

12 385 503

12 702 152

14 821 967

80 334 084

x

8 559 348

19 433 366

9 844 785

10 806 494

10 669 000

9 187 071

68 500 064

–

–

–

–

–

–

–

843 675

–
1 871 948

–
662 585

–
935 106

–
989 272

–
1 579 009

–
2 033 152

–
5 634 896

1 030 770
15 580 413

F.13.4. REZERVY ÎIVOTNÍHO POJI·TùNÍ
2006
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Alokace pojistného
Vyplacená plnûní
SráÏky z pojistného na úhradu nákladÛ Spoleãnosti
Technick˘ úrok
Zmûny cen podílov˘ch jednotek
Zmûna stavu rezervy na splnûní závazkÛ z pouÏité technické úrokové míry
Pﬁipsané podíly na zisku (DPF)
Zmûna stavu IBNR a RBNS
Z toho: kaptivní zaji‰tûní
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné
Z toho: kaptivní zaji‰tûní
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá
v˘‰e
65 865 548
9 344 851
-8 113 104
-2 049 817
2 102 426
5 454
-818 435
99 827
131 110
–
-68 442
–
66 499 418

Podíl
zajistitelÛ
-782 555
–
–
–
–
–
–
–
-52 940
-52 940
6 268
6 268
-829 227

âistá
v˘‰e
65 082 993
9 344 851
-8 113 104
-2 049 817
2 102 426
5 454
-818 435
99 827
78 170
–
-62 174
–
65 670 191
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Rezervy Ïivotního poji‰tûní zahrnují rezervu na splnûní závazkÛ z pouÏité technické úrokové míry ve v˘‰i 3 038 449 tis. Kã (2005: 3 857 790 tis. Kã), vznikající
zejména v dÛsledku rozdílu mezi pﬁedpokládan˘mi v˘nosy z finanãních investic a technickou úrokovou mírou pouÏitou pﬁi v˘poãtu sazeb pojistného.
Nejv˘znamnûj‰ími parametry s dopadem na úroveÀ rezervy byly v˘voj pojistného kmene a úroveÀ jednotkov˘ch nákladÛ. V˘voj pojistného kmene mûl za
následek pokles rezervy o 541 261 tis. Kã. Zmûna úrovnû jednotkov˘ch nákladÛ vãetnû nákladové inflace mûla za následek sníÏení rezervy o 332 327 tis. Kã.
Dal‰ími parametry, které ovlivnily úroveÀ rezervy, byly v˘voj tzv. bezrizikov˘ch úrokov˘ch sazeb (tj. úrokov˘ch sazeb nástrojÛ s nulov˘m rizikem) pouÏívan˘ch
pro diskontování a zmûna hodnoty opce na garantovanou úrokovou míru. Zmûna v obecném ekonomickém prostﬁedí, tj. mimo jiné i ve v˘‰i bezrizikov˘ch
úrokov˘ch sazeb, má pﬁím˘ dopad na pﬁedpokládanou volatilitu v˘znamn˘ch finanãních parametrÛ pouÏívan˘ch pﬁi oceÀování hodnoty opcí. Dopad zmûny
bezrizikov˘ch sazeb na hodnotu rezervy ãinil -75 530 tis. Kã. Zmûna hodnoty opcí na garantovanou úrokovou míru mûla za následek zv˘‰ení hodnoty rezervy
o 127 344 tis. Kã.
Ostatní pﬁedpoklady, jako napﬁíklad zmûny v parametrech storen a úmrtnosti nebo vzájemné korelace mezi jednotliv˘mi faktory ovlivÀujícími v˘‰i rezervy,
mûly zanedbateln˘ dopad. V souhrnu vedly jejich zmûny k nárÛstu rezervy o 3 340 tis. Kã.
2005
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Alokace pojistného
Vyplacená plnûní
SráÏky z pojistného na úhradu nákladÛ Spoleãnosti
Technick˘ úrok
Zmûny cen podílov˘ch jednotek
Zmûna stavu rezervy na splnûní závazkÛ z pouÏité technické úrokové míry
Pﬁipsané podíly na zisku (DPF)
Zmûna stavu IBNR a RBNS
Z toho: kaptivní zaji‰tûní
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné
Z toho: kaptivní zaji‰tûní
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá
v˘‰e
64 002 226
10 819 908
-10 617 575
-1 889 343
2 242 366
-2 161
1 057 303
44 613
239 589
–
-31 378
–
65 865 548

Podíl
zajistitelÛ
-521 964
–
–
–
–
–
–
–
-253 789
-253 789
-6 802
-6 802
-782 555

âistá
v˘‰e
63 480 262
10 819 908
-10 617 575
-1 889 343
2 242 366
-2 161
1 057 303
44 613
-14 200
–
-38 180
-6 802
65 082 993

Nejv˘znamnûj‰ími parametry s dopadem na úroveÀ rezervy v roce 2005 byly v˘voj tzv. bezrizikov˘ch úrokov˘ch sazeb (tj. úrokov˘ch sazeb nástrojÛ
s nulov˘m rizikem) pouÏívan˘ch pro diskontování a zmûna hodnoty opce na garantovanou úrokovou míru. Zmûna bezrizikov˘ch sazeb má pﬁím˘ dopad
na pﬁedpokládanou volatilitu v˘znamn˘ch finanãních parametrÛ pouÏívan˘ch ve stochastick˘ch modelech a oceÀovacích metodách. Celkov˘ dopad
na rezervu ãinil 1 377 272 tis. Kã.
ÚroveÀ rezervy byla dále ovlivnûna v˘vojem pojistného kmene, kter˘ mûl za následek sníÏení o 277 031 tis. Kã, a zmûnou pﬁedpokladÛ o úmrtnostech
v dÛchodovém poji‰tûní, která vedla k nav˘‰ení rezervy o 217 187 tis. Kã.
Dal‰í pﬁedpoklady, jako napﬁíklad oãekávané zv˘‰ení nákladÛ vãetnû inflace, storna a korelace ostatních faktorÛ ovlivÀujících v˘‰i rezervy, mûly celkov˘
dopad (sníÏení) ve v˘‰i 260 125 tis. Kã.

F.13.5. JINÉ TECHNICKÉ REZERVY
Stav jin˘ch technick˘ch rezerv se vyvíjel následovnû:
2006
tis. Kã
Hrubá v˘‰e
ZÛstatek k 1. lednu
Tvorba rezerv
PouÏití rezerv
Stav hrubé v˘‰e rezerv k 31. prosinci
Stav podílu zajistitelÛ k 31. prosinci
âistá v˘‰e rezervy k 31. prosinci

Stárnutí
populace

Rezerva na
prémie a slevy

Celkem

29 054
–
-29 054
–
–
–

434 731
460 879
-446 551
449 059
-2 130
446 929

463 785
460 879
-475 605
449 059
-2 130
446 929
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2005
tis. Kã
Hrubá v˘‰e
ZÛstatek k 1. lednu
Tvorba rezerv
PouÏití rezerv
Stav hrubé v˘‰e rezerv k 31. prosinci
Stav podílu zajistitelÛ k 31. prosinci
âistá v˘‰e rezervy k 31. prosinci
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Stárnutí
populace

Rezerva na
prémie a slevy

Celkem

40 713
13 563
-25 222
29 054
–
29 054

444 721
416 707
-426 697
434 731
-2 654
432 077

485 434
430 270
-451 919
463 785
-2 654
461 131

F.13.6. ZBYTKOVÁ SPLATNOST ZÁVAZKÒ Z POJI·TùNÍ A FINANâNÍCH ZÁVAZKÒ Z INVESTIâNÍCH SMLUV
2006
Ménû neÏ
tis. Kã
1 rok
Závazky z poji‰tûní
13 925 112
NezaslouÏené pojistné
5 382 005
RBNS & IBNR
6 855 382
Rezervy Ïivotního poji‰tûní
1 238 666
Jiné pojistnû technické rezervy
449 059
Finanãní závazky z investiãních smluv s DPF
–
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv s DPF
–

Od 1 roku
do 5 let
8 594 537
457 980
3 895 103
4 241 454
–
584 654
584 654

Od 5
do 10 let
18 471 443
–
1 480 139
16 991 304
–
284 840
284 840

Od 10
do 15 let
16 036 570
–
1 324 335
14 712 235
–
31 664
31 664

Od 15
do 20 let
12 805 003
–
1 090 629
11 714 374
–
69 261
69 261

Více neÏ
20 let
18 536 210
–
934 825
17 601 385
–
338 061
338 061

2005
Ménû neÏ
tis. Kã
1 rok
Závazky z poji‰tûní
14 122 035
NezaslouÏené pojistné
5 224 072
RBNS & IBNR
7 347 392
Rezervy Ïivotního poji‰tûní
1 115 611
Jiné pojistnû technické rezervy
434 960
Finanãní závazky z investiãních smluv s DPF
–
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv s DPF
–

Od 1 roku
do 5 let
8 640 715
126 110
4 152 873
4 359 206
2 526
465 722
465 722

Od 5
do 10 let
17 742 884
–
1 437 533
16 299 050
6 261
254 076
254 076

Od 10
do 15 let
17 028 030
–
1 277 807
15 742 341
7 882
24 950
24 950

Od 15
do 20 let
12 798 225
–
958 355
11 833 886
5 984
49 121
49 121

Více neÏ
20 let
17 320 256
–
798 630
16 515 454
6 172
272 055
272 055

Celkem
88 368 875
5 839 985
15 580 413
66 499 418
449 059
1 308 480
1 308 480
Celkem
87 652 105
5 350 182
15 972 590
65 865 548
463 785
1 065 924
1 065 924

F.14. FINANâNÍ ZÁVAZKY Z INVESTIâNÍCH SMLUV S DPF
Finanãní závazky z investiãních smluv s DPF zahrnují závazky ze smluv, které nesplÀují definici pojistné smlouvy a obsahují prvky dobrovolné spoluúãasti (DPF).
Úãetní hodnota tûchto závazkÛ odpovídá hodnotû kumulovan˘ch vkladÛ nav˘‰ené o pﬁipsan˘ úrok. Pokud je v˘‰e pojistného a pojistného plnûní sjednána
ve smlouvû, pouÏije se stejná oceÀovací metoda jako u rezerv Ïivotního poji‰tûní v rámci závazkÛ z pojistného.
Finanãní závazky z investiãních smluv s DPF zahrnují:
tis. Kã
Zaruãen˘ závazek z investiãních smluv s DPF
Závazky z investiãních smluv s DPF

2006
1 308 480
1 308 480

2005
1 065 924
1 065 924
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2006
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Alokace pojistného
Vyplacená plnûní
SráÏky z pojistného na úhradu nákladÛ Spoleãnosti
Technick˘ úrok
Pﬁipsání podílÛ na zisku, jejichÏ v˘plata závisí na rozhodnutí pojistitele (dobrovolná spoluúãast)
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá v˘‰e

2005
tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Alokace pojistného
Vyplacená plnûní
SráÏky z pojistného na úhradu nákladÛ Spoleãnosti
Technick˘ úrok
Pﬁipsání podílÛ na zisku, jejichÏ v˘plata závisí na rozhodnutí pojistitele (dobrovolná spoluúãast)
ZÛstatek k 31. prosinci

Hrubá v˘‰e

1 065 924
337 898
-108 601
-24 098
33 267
4 090
1 308 480

753 259
411 221
-110 020
-16 201
26 004
2 331
1 065 924

F.15. POD¤ÍZENÉ ZÁVAZKY
tis. Kã
Podﬁízené úvûry
Podﬁízené závazky celkem

2006
–
–

2005
2 500 000
2 500 000

Na základû smlouvy o podﬁízeném úvûru z 10. ãervna 2003 Spoleãnost pﬁijala pÛjãku od spoleãnosti PPF Group N.V. v celkové v˘‰i 2 500 000 tis. Kã, která
byla splatná v roce 2018. Pevná úroková sazba ãinila 7,51 % p.a.
Dne 1. ãervence 2003 pﬁevzala spoleãnost PPF a.s. ãást podﬁízeného úvûru od spoleãnosti PPF Group N.V., a to ve v˘‰i 365 000 tis. Kã.
K datu 19. ãervence 2006 do‰lo k rozdûlení Spoleãnosti od‰tûpením a k zaloÏení nové spoleãnosti Home Credit Grand Holding a.s. Na nástupnickou
spoleãnost pﬁe‰ly k tomuto datu v‰echny závazky spojené s podﬁízen˘mi závazky. Viz také kapitola C.

F.16. OSTATNÍ ZÁVAZKY Z EMITOVAN¯CH CENN¯CH PAPÍRÒ
Dne 15. ãervence 2006 Spoleãnost v souladu s emisními podmínkami splatila emitované dluhopisy v nominální hodnotû 4 000 000 tis. Kã.
Následující tabulka uvádí pﬁehled zbytkov˘ch splatností dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ vydan˘ch Spoleãností:
2005
tis. Kã
Depozitní smûnka
Dluhopisy, sazba 2,6 %
Emitované cenné papíry celkem

Celkem
30 500
4 037 690
4 068 190

Ménû neÏ
1 rok
30 500
4 037 690
4 068 190

Od 1 roku
do 2 let
–
–
–

Od 2
do 5 let
–
–
–

Více neÏ
5 let
–
–
–

Dluhopisy vydané Spoleãností byly dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou. V˘‰e uvedená tabulka uvádí prÛmûrné sazby ke konci roku.
Amortizace jakéhokoliv diskontu nebo prémie a úroky ze závazkÛ z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ jsou vykazovány v úrokov˘ch a obdobn˘ch nákladech.
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F.17. FINANâNÍ ZÁVAZKY OCE≈OVANÉ REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚâTÒM NÁKLADÒ NEBO V¯NOSÒ
2006
tis. Kã
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
Úrokové deriváty
Mûnové deriváty
Ostatní deriváty
Závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ celkem

Reálná
hodnota
392 236
351 911
28 443
11 882
392 236

2005
tis. Kã
Záporné reálné hodnoty derivátÛ
Úrokové deriváty
Mûnové deriváty
Ostatní deriváty
Závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ celkem

Reálná
hodnota
511 817
355 619
140 931
15 267
511 817

F.18. ZÁVAZKY VÒâI BANKÁM
tis. Kã
Bankovní úvûry v rámci repo operací
Závazky vÛãi bankám celkem

2006
277 129
277 129

2005
264 910
264 910

tis. Kã
Rezerva na restrukturalizaci
Rezerva na deficit z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla
Ostatní rezervy
Ostatní rezervy celkem

2006
6 203
2 139 410
147 235
2 292 848

2005
9 436
2 146 750
119 653
2 275 839

tis. Kã
ZÛstatek k 1. lednu
Tvorba rezerv
PouÏití rezerv
Rozpu‰tûní rezerv
Stav k 31. prosinci
Dlouhodobé (>1 rok)
Krátkodobé (<1 rok)
Celkem

2006
2 275 839
237 788
-213 429
-7 340
2 292 848
2 165 307
127 541
2 292 848

2005
2 286 915
83 729
-93 061
-1 744
2 275 839
2 184 208
91 631
2 275 839

Úrok ze závazkÛ vÛãi bankám je vykazován v úrokov˘ch a obdobn˘ch nákladech.

F.19. REZERVY
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Rezerva na deficit z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla („závazek z MTPL“)
Dne 31. prosince 1999 bylo v âeské republice nahrazeno zákonné poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla smluvním
poji‰tûním odpovûdnosti z provozu motorového vozidla. V‰echna práva a povinnosti související s provozováním zákonného poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
zpÛsobenou provozem motorového vozidla do 31. prosince 1999 vãetnû deficitu pﬁijatého pojistného ke krytí nákladÛ a závazkÛ byly pﬁevedeny na âeskou
kanceláﬁ pojistitelÛ (dále jen „Kanceláﬁ“).
Dne 12. ﬁíjna 1999 získala Spoleãnost licenci na poskytování poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla (MTPL) a následnû
se stala ãlenem Kanceláﬁe.
KaÏd˘ z ãlenÛ Kanceláﬁe ruãí za ãást závazkÛ Kanceláﬁe, která odpovídá v˘‰i jeho trÏního podílu u tohoto typu poji‰tûní.
Na základû veﬁejnû dostupn˘ch informací a informací získan˘ch od ostatních ãlenÛ Kanceláﬁe vytvoﬁila Spoleãnost rezervu ve v˘‰i nákladÛ spojen˘ch
s pojistn˘mi událostmi, které pravdûpodobnû nastaly v souvislosti s tûmito postoupen˘mi závazky. Koneãná a pﬁesná v˘‰e nákladÛ vztahujících
se k pojistn˘m událostem bude známa aÏ za nûkolik let.

F.20. ZÁVAZKY
tis. Kã
Závazky z pojistn˘ch smluv
Závazky z obchodních vztahÛ
Závazky ze zajistn˘ch operací
Závazky ze zákonného poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele
Závazky z finanãního leasingu
Mzdové závazky
Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní
Splatná daÀ
ZádrÏné ze smlouvy o provedení práce – uvolnûní
Pﬁijaté zálohy
Ostatní
Závazky celkem

2006
1 668 844
884 648
5 116 002
494 283
16 535
329 886
132 668
568 592
3 815
10 150
71 913
9 297 336

2005
1 858 817
941 643
6 037 169
475 438
14 583
257 562
116 577
216 254
5 414
9 246
39 062
9 971 765

Splátky

Úrok

Závazky
z finanãního
leasingu

8 278
9 858
18 136

-926
-675
-1 601

7 352
9 183
16 535

Splátky

Úrok

Závazky
z finanãního
leasingu

6 247
9 806
16 053

-611
-859
-1 470

5 636
8 947
14 583

F.20.1. ZÁVAZKY Z FINANâNÍHO LEASINGU
2006
tis. Kã
Závazky z finanãního leasingu:
Splatné do 1 roku
Splatné od 1 roku do 5 let
Závazky z finanãního leasingu celkem
2005
tis. Kã
tis. Kã
Závazky z finanãního leasingu:
Splatné do 1 roku
Splatné od 1 roku do 5 let
Závazky z finanãního leasingu celkem
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F.21. PASIVNÍ âASOVÉ ROZLI·ENÍ
tis. Kã
âasovû rozli‰ené provize obchodním zástupcÛm
âasovû rozli‰ené provize zajistitelÛm
Nevyfakturované dodávky
Pasivní ãasové rozli‰ení celkem

2006
1 107 481
64 279
340 888
1 512 648

2005
1 099 915
52 159
163 071
1 315 145

2006

2005

25 124 447
24 823 092
301 355
-10 011 091
-7 646 714
-489 803
-2 647
14 620 906

25 246 957
24 888 042
358 915
-11 822 040
-9 468 427
-281 029
565 628
13 709 516

13 201 443
13 199 563
1 880
-1 042 396
-1 030 514
12 159 047
26 779 953

15 001 761
14 995 655
6 106
-1 166 540
-1 150 583
13 835 221
27 544 737

F.22. V¯NOSY Z POJISTNÉHO, OâI·TùNÉ
âist˘ v˘nos z pojistného Ïivotního a neÏivotního poji‰tûní zahrnuje:
tis. Kã
NeÏivotní poji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Z toho: pﬁímé pojistné
aktivní zaji‰tûní
Pojistné postoupené zajistitelÛm
Z toho kaptivní zaji‰tûní
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné (hrubá v˘‰e)
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné (podíl zajistitelÛ)
âist˘ v˘nos z pojistného (zaslouÏené pojistné) z neÏivotního poji‰tûní
Îivotní poji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Z toho: pﬁímé pojistné
aktivní zaji‰tûní
Pojistné postoupené zajistitelÛm
Z toho kaptivní zaji‰tûní
âist˘ v˘nos z pojistného (zaslouÏené pojistné) z Ïivotního poji‰tûní
âist˘ v˘nos z pojistného celkem (zaslouÏené pojistné)

Tabulka uvádí v˘‰i hrubého pﬁedepsaného pojistného po odeãtení zaúãtovan˘ch a zúãtovan˘ch ztrát z trvalého sníÏení hodnoty pohledávek z pojistného
v celkové v˘‰i 125 722 tis. Kã (2005: 140 984 tis. Kã).

F.22.1. ANAL¯ZA HRUBÉHO P¤EDEPSANÉHO POJISTNÉHO
Následující tabulka uvádí pﬁedepsané hrubé pojistné z operací pﬁímého poji‰tûní (Ïivotního a neÏivotního) v ãlenûní dle zemí:
tis. Kã
âeská republika
Nizozemsko
Slovenská republika
Ostatní státy EU
Ostatní
Hrubé pﬁedepsané pojistné

2006
38 085 565
1 032
175 398
35 298
28 597
38 325 890

2005
39 937 649
1 110
260 712
41 695
7 552
40 248 718
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Následující tabulka uvádí podrobné údaje o hrubém pﬁedepsaném pojistném Ïivotního poji‰tûní:
tis. Kã
Individuální pojistné
Pojistné ze skupinového Ïivotního poji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné z Ïivotního poji‰tûní
BûÏnû placené pojistné
Jednorázovû placené pojistné
Hrubé pﬁedepsané pojistné z Ïivotního poji‰tûní
Pojistné ze smluv bez podílu na zisku
Pojistné ze smluv s podílem na zisku
Pojistné ze smluv, je-li nositelem investiãního rizika pojistník
Hrubé pﬁedepsané pojistné z Ïivotního poji‰tûní

2006
13 186 736
14 707
13 201 443
11 795 367
1 406 076
13 201 443
83 160
12 955 370
162 913
13 201 443

2005
14 983 960
17 801
15 001 761
11 279 144
3 722 617
15 001 761
90 154
14 833 308
78 299
15 001 761

2006

2005

528 355
542 031
-117 221
-89 393
-121 809

483 678
479 652
-201 036
-66 207
-71 411

8 806 187
8 759 824
-4 887 133
-1 316 233
-651 116

9 137 254
8 990 999
-6 086 388
-1 153 742
-445 329

5 921 270
6 003 639
-3 942 418
-836 945
-390 639

6 468 092
6 510 555
-4 430 233
-743 268
-325 445

191 493
200 303
-55 649
-45 579
-69 323

169 464
142 241
-76 934
-39 110
-25 160

6 491 219
6 430 462
-3 889 537
-969 373
-1 121 143

6 391 904
6 355 925
-2 679 366
-838 069
-1 605 790

Následující tabulka uvádí pﬁehled základních ukazatelÛ neÏivotního poji‰tûní v ãlenûní podle jednotliv˘ch odvûtví poji‰tûní:
tis. Kã
Úrazové a zdravotní poji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla nebo ãinností pﬁepravce
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Ostatní poji‰tûní motorov˘ch vozidel
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Námoﬁní, letecké a dopravní poji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Poji‰tûní proti poÏáru a ostatních ‰kod na majetku
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
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tis. Kã
Poji‰tûní odpovûdnosti
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Poji‰tûní úvûrÛ a záruk
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Poji‰tûní pomoci osobám pﬁi cestách do zahraniãí
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Poji‰tûní rÛzn˘ch finanãních ztrát
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Aktivní zaji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
Hrubé pﬁedepsané pojistné
Hrubé zaslouÏené pojistné
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Hrubá v˘‰e provozních nákladÛ
V˘sledek zaji‰tûní
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2006

2005

1 478 666
1 462 274
-562 917
-230 232
-158 101

1 385 950
1 334 476
-419 296
-140 003
-227 162

1 004 733
492 440
-624 480
-52 285
-23 423

487 596
414 849
-727 976
-4 768
-7 880

379 067
383 105
-255 180
-98 545
-22 936

258 529
245 178
-151 068
-63 242
-28 364

85 217
76 839
-7 369
-192
-49 226

105 575
108 559
-76 748
-7 760
-15 236

238 240
283 727
-70 890
-22 913
19 955
25 124 447
24 634 644
-13 163 834
-3 661 690
-2 587 761

358 915
383 494
-79 670
-61 218
-43 139
25 246 957
24 965 928
-14 928 715
-3 107 851
-2 794 916

2006
139 865
14 547
-20 260
1 921 275
467 384
18 545
2 541 356

2005
138 366
–
61 019
1 737 683
685 643
19 287
2 641 998

F.23. ÚROKOVÉ A OBDOBNÉ V¯NOSY
tis. Kã
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ urãená k obchodování
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ neurãená k obchodování
Úvûry a pohledávky
Ostatní
Úrokové a obdobné v˘nosy celkem

138

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

F.24. OSTATNÍ V¯NOSY Z FINANâNÍCH AKTIV
tis. Kã
Realizované zisky z finanãních aktiv
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty finanãních aktiv
Dividendy
âist˘ zisk z obchodování
âist˘ zisk z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ oceÀovan˘ch reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování
Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv celkem

2006
856 722
77 423
292 025
2 814 013

2005
56 793
19 403
132 863
2 710 226

639
4 040 822

1 563 299
4 482 584

2006
–
639 396
217 326
856 722

2005
45 133
–
11 660
56 793

F.24.1. REALIZOVANÉ ZISKY Z FINANâNÍCH AKTIV
tis. Kã
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Finanãní aktiva urãená k prodeji
Úvûry a pohledávky
Realizované zisky z finanãních aktiv celkem

Nejv˘znamnûj‰í transakcí v roce 2006 v portfoliu finanãních aktiv urãen˘ch k prodeji byl prodej akcií spoleãnosti Modrá pyramida stavební spoﬁitelna, a.s.,
se ziskem ve v˘‰i 623 840 tis. Kã (viz také F.4.1.).
V prÛbûhu roku do‰lo k realizaci pohledávky z mimosoudního vyrovnání ve v˘‰i 201 529 tis. Kã, k níÏ bylo v pﬁedchozích obdobích zaúãtováno trvalé sníÏení
hodnoty ve v˘‰i 100 % zÛstatkové hodnoty.

F.24.2.ZÚâTOVÁNÍ TRVALÉHO SNÍÎENÍ HODNOTY FINANâNÍCH AKTIV
tis. Kã
Úvûry a pohledávky
Ostatní pohledávky (kromû pohledávek vÛãi pojistníkÛm)
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty finanãních aktiv celkem

2006
62 439
14 984
77 423

2005
10 840
8 563
19 403

2006
1 925 626
-7 735
1 933 361
1 329 609
-441 222
2 814 013

2005
1 807 755
5 405
1 802 350
-9 072
911 543
2 710 226

F.24.3. âIST¯ ZISK Z OBCHODOVÁNÍ
tis. Kã
Obchodování s cenn˘mi papíry
Dluhové cenné papíry
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
Obchodování s cizomûnov˘mi nástroji
Deriváty
âist˘ zisk z obchodování celkem
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F.24.4. âIST¯ ZISK Z P¤ECENùNÍ FINANâNÍCH AKTIV A ZÁVAZKÒ OCE≈OVAN¯CH REÁLNOU HODNOTOU PROTI ÚâTÒM
NÁKLADÒ NEBO V¯NOSÒ NEURâEN¯CH K OBCHODOVÁNÍ
tis. Kã
Zisk z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ oceÀovan˘ch reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování
Dluhové cenné papíry
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
Ztráta z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ oceÀovan˘ch reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování
Dluhové cenné papíry
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
âist˘ zisk z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ oceÀovan˘ch reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ neurãen˘ch k obchodování celkem

2006

2005

963 862
570 639
393 223

1 905 392
1 127 098
778 294

-963 223
-813 389
-149 834

-342 093
-300 737
-41 356

639

1 563 299

2006
46 830
109 070
185 124
341 024

2005
2 061
128 329
167 135
297 525

2006
1 079
214 269
3
43 304
258 655

2005
2 487
207 170
42
34 924
244 623

F.25. V¯NOSY Z INVESTIâNÍHO MAJETKU
tis. Kã
Realizované zisky
Nerealizované zisky
V˘nosy z pronájmu investiãního majetku
V˘nosy z investiãního majetku celkem

F.26. âISTÉ V¯NOSY Z POPLATKÒ A PROVIZÍ A V¯NOSY Z POSKYTNUT¯CH SLUÎEB
tis. Kã
Poplatky za zprostﬁedkování platebního styku
Provizní poplatky
Poplatky za pÛjãování cenn˘ch papírÛ
Ostatní
V˘nosy z poplatkÛ a provizí celkem

Hlavní ãást pﬁíjmu z provizních poplatkÛ je generována provozováním zákonného poji‰tûní odpovûdnosti zamûstnavatele za ‰kodu pﬁi pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání.
Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytnuté sluÏby zahrnují:
tis. Kã
Poplatky za zprostﬁedkování obchodÛ s cenn˘mi papíry
Poplatky za správu portfolia
Poplatky za úpis cenn˘ch papírÛ a finanãní poradenství
Poplatky za zprostﬁedkování platebního styku
Ostatní
Náklady na poplatky a provize celkem
âist˘ zisk z poplatkÛ a provizí a v˘nosy z poskytnut˘ch sluÏeb celkem

2006
-92 404
-153 226
-12 037
-101 437
-15 984
-375 088
-116 434

2005
-12 131
-184 239
-16 587
-115 130
-13 020
-341 107
-96 484

Náklady na poplatky za zprostﬁedkování obchodÛ s cenn˘mi papíry zahrnují v roce 2006 dvû mimoﬁádné poloÏky v celkové v˘‰i 83 471 tis. Kã. Jedná se
o poplatek za zprostﬁedkování prodeje eBanky, a.s., a poplatek za zprostﬁedkování prodeje akcií spoleãnosti Modrá pyramida stavební spoﬁitelna, a.s.
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F.27. OSTATNÍ V¯NOSY
tis. Kã
Zúãtování trvalého sníÏení hodnoty majetku
Zisk z prodeje hmotného a nehmotného majetku
Kurzové zisky
Pﬁíjmy z pronájmu formou operativního leasingu
Ostatní v˘nosy
Ostatní v˘nosy celkem

2006
66
176 986
330 670
137 056
58 731
703 509

2005
153 788
8 471
550 021
124 262
54 709
891 251

V roce 2006 do‰lo v souladu s rozhodnutím vedení Spoleãnosti k prodeji vybran˘ch budov a souvisejících pozemkÛ. V souvislosti s prodeji 28 provozních
budov a pozemkÛ byly realizovány zisky.

F.28. POJISTNù TECHNICKÉ NÁKLADY OâI·TùNÉ O PODÍL ZAJISTITELE
tis. Kã
Îivotní poji‰tûní
V˘plata dávek a odbytného
Zmûna stavu pojistnû technick˘ch rezerv
Ostatní
NeÏivotní poji‰tûní
Náklady na pojistná plnûní
Zmûna stavu pojistnû technick˘ch rezerv
Zmûna stavu jin˘ch technick˘ch rezerv
Ostatní
Pojistnû technické náklady oãi‰tûné o podíl zajistitele celkem

2006
9 207 396
8 425 016
703 606
78 774
8 586 513
8 848 266
-726 158
425 885
38 520
17 793 909

2005
12 823 561
11 030 667
1 735 123
57 771
9 486 707
8 534 833
383 738
365 434
202 702
22 310 268

2006
8 701 011
-275 995
8 425 016

2005
11 300 446
-269 779
11 030 667

F.28.1. V¯PLATY DÁVEK A ODBYTNÉHO
tis. Kã
Hrubá v˘‰e v˘plat dávek a odbytného
Podíl zajistitelÛ
V˘plata dávek a odbytného celkem

Rozdíl mezi úrovní nákladÛ na v˘platu dávek a odbytného je dán pﬁedev‰ím vlivem pﬁedchozích operací pﬁi práci s kmenem s cílem zlep‰it jeho strukturu
(v roce 2005 v objemu 2 241 601 tis. Kã), které jiÏ nebyly v roce 2006 provádûny. V˘sledkem tûchto operací pﬁi práci s kmenem je i men‰í objem plnûní
z titulu doÏití o 970 241 tis. Kã. Tento pokles byl z vût‰í ãásti kompenzován nárÛstem v˘plat odbytného a mimoﬁádn˘ch v˘bûrÛ o 537 041 tis. Kã.

F.28.2. NÁKLADY NA POJISTNÁ PLNùNÍ V NEÎIVOTNÍM POJI·TùNÍ
tis. Kã
Hrubá v˘‰e nákladÛ na pojistná plnûní
Podíl zajistitelÛ
Z toho kaptivní zaji‰tûní
Náklady na pojistná plnûní v neÏivotním poji‰tûní celkem

2006
13 556 011
-4 707 745
-4 404 795
8 848 266

2005
13 008 978
-4 474 145
-3 964 766
8 534 833
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F.28.3. ZMùNA STAVU POJISTNù TECHNICK¯CH REZERV V NEÎIVOTNÍM POJI·TùNÍ
tis. Kã
Zmûna stavu rezervy na pojistné události nahlá‰ené, ale nezlikvidované
Zmûna stavu rezervy na pojistné události nahlá‰ené, ale nezlikvidované, podíl zajistitelÛ
Zmûna stavu rezervy na pojistné události vzniklé, ale nenahlá‰ené
Zmûna stavu rezervy na pojistné události vzniklé, ale nenahlá‰ené, podíl zajistitelÛ
Zmûna stavu pojistnû technick˘ch rezerv neÏivotního poji‰tûní celkem

2006
-235 059
-312 452
-157 118
-21 529
-726 158

2005
1 653 841
-940 386
265 896
-595 613
383 738

Meziroãní rozdíl ve stavu rezerv je zpÛsoben zejména doplnûním rezerv na rentové ‰kody v poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla,
proveden˘m v roce 2005 v souvislosti se zohlednûním rizik plynoucích z novelizace pﬁíslu‰n˘ch zákonn˘ch norem, a sníÏením rezerv na sporná pojistná
plnûní v roce 2006, plynoucím z aktuálního v˘voje pﬁíslu‰n˘ch soudních sporÛ.

F.29. DÁVKY (PODÍLY NA ZISKU) Z INVESTIâNÍCH SMLUV
tis. Kã
Zmûna stavu finanãních závazkÛ z investiãních smluv s prvky dobrovolné spoluúãasti
Pﬁipsané garantované podíly na zisku (bonusy)
Dávky (podíly na zisku) z investiãních smluv celkem

2006

2005

242 556
242 556

312 666
312 666

2006
102 362
60 525
1 120
28 974
8 542
7 197
208 720

2005
187 730
109 718
1 051
3 530
–
43 180
345 209

2006
44 183
115 562
159 745

2005
–
220 856
220 856

2006
10 765
104 797
115 562

2005
72 114
148 742
220 856

F.30. ÚROKOVÉ A OBDOBNÉ NÁKLADY
tis. Kã
Podﬁízené finanãní závazky
Závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ
Závazky z finanãního leasingu
Závazky vÛãi bankám
Závazky vÛãi nebankovním subjektÛm
Ostatní
Úrokové a obdobné náklady celkem

F.31. OSTATNÍ NÁKLADY NA FINANâNÍ AKTIVA
tis. Kã
Realizované ztráty
Trvalé sníÏení hodnoty finanãních aktiv
Ostatní náklady na finanãní aktiva celkem
V roce 2006 byla realizována ztráta ve v˘‰i 44 183 tis. Kã pﬁi prodeji akcií spoleãnosti PraÏské sluÏby a.s. (viz F.4.1.).

F.31.1. TRVALÉ SNÍÎENÍ HODNOTY FINANâNÍCH AKTIV
tis. Kã
Úvûry a pohledávky
Ostatní pohledávky (kromû pohledávek vÛãi pojistníkÛm)
Trvalé sníÏení hodnoty finanãních aktiv celkem
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F.32. NÁKLADY NA INVESTIâNÍ MAJETEK
tis. Kã
Realizované ztráty
Nerealizované ztráty
Ostatní náklady na investiãní majetek
Náklady na investiãní majetek celkem

2006
82 770
134 892
88 277
305 939

2005
3 286
576 624
70 853
650 763

2006
4 412 137
4 532 829
-2 645 963
6 299 003

2005
4 526 644
4 181 169
-2 700 230
6 007 583

2006
3 052 331
937 168
449 734
48 801
-75 897
4 412 137

2005
3 023 582
935 963
407 702
76 847
82 550
4 526 644

2006
1 127 485
992 074
291 638
390 277
286 899
393 138
604 587
126 539
73 153
-7 340
254 379
4 532 829

2005
1 023 751
923 879
277 787
393 128
312 351
258 984
575 989
117 016
49 227
-43 407
292 464
4 181 169

F.33. PO¤IZOVACÍ NÁKLADY A OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
tis. Kã
Poﬁizovací náklady
Ostatní provozní náklady
V˘nosy z provizí a podílÛ na zisku od zajistitelÛ
Poﬁizovací náklady a ostatní provozní náklady celkem

F.33.1. PO¤IZOVACÍ NÁKLADY
tis. Kã
Provize
Osobní náklady
Marketingové a reklamní náklady
Ostatní
Zmûna stavu ãasového rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ
Poﬁizovací náklady celkem

F.33.2. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
tis. Kã
Osobní náklady
Náklady na informaãní technologie
Nájemné, náklady na údrÏbu a opravy
Reklamní náklady
Zprostﬁedkování
Poradenství
RÛzné sluÏby
Spotﬁeba energie
Náklady spojené s pronájmem
Zmûna stavu ostatních rezerv
Ostatní
Ostatní provozní náklady celkem
Náklady na informaãní technologie zahrnují je‰tû 281 863 tis. Kã (2005: 260 933 tis. Kã) osobních nákladÛ.
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F.33.2.1. Osobní náklady
Tato tabulka uvádí pﬁehled osobních nákladÛ:
tis. Kã
Mzdové náklady
Povinné odvody sociálního a zdravotního poji‰tûní
Ostatní
Osobní náklady celkem
Odmûny zahrnuté v osobních nákladech vyplacené vedoucím pracovníkÛm celkem

2006
2 044 921
695 052
96 373
2 836 346
215 813

2005
1 892 762
693 751
116 322
2 702 835
155 851

Osobní náklady jsou zahrnuty v poloÏkách Poﬁizovací náklady, Náklady na pojistná plnûní (2006: 479 175 tis. Kã, 2005: 458 904 tis. Kã), Ostatní provozní
náklady a Ostatní náklady.
Kategorie Ostatních nákladÛ zahrnuje náklady na zdravotní a sociální program Spoleãnosti (napﬁ. Zdravotní program pro manaÏery, zdravotní prohlídky
pro zamûstnance a sociální v˘hody).
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ k 31. prosinci ãinil:

Vedoucí pracovníci 1)
Ostatní zamûstnanci
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ celkem
1)

2006
43
5 208
5 251

2005
38
5 524
5 562

2006
504 007
466 010
496 663
27 297
45 412
168 673
23 602
10 655
48 352
1 790 671

2005
440 586
439 742
425 945
146 918
–
78 083
35 240
23 224
11 403
1 601 141

Tato kategorie zahrnuje zamûstnance – ãleny pﬁedstavenstva a vedoucí pracovníky jmenované generálním ﬁeditelem.

F.34. OSTATNÍ NÁKLADY
tis. Kã
Odpisy softwaru a ostatního nehmotného majetku
Odpisy hmotného majetku
Kurzové ztráty
Trvalé sníÏení hodnoty
Trvalé sníÏení hodnoty dlouhodob˘ch aktiv drÏen˘ch k prodeji
Ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku
Správa finanãního umístûní
Osobní náklady
Ostatní náklady
Ostatní náklady celkem
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F.35. âIST¯ V¯NOS Z MAJETKOV¯CH ÚâASTÍ V DCE¤IN¯CH A P¤IDRUÎEN¯CH SPOLEâNOSTECH
tis. Kã
Dividendy
Realizované zisky
Celkové v˘nosy
Realizované ztráty
Trvalé sníÏení hodnoty zaúãtované v bûÏném úãetním období
Celkové náklady
Pﬁíjmy z majetkov˘ch úãastí celkem

2006
1 920 671
1 240 160
3 160 831
147 201
150 143
297 344
2 863 487

2005
1 755 228
–
1 755 228
229 699
1 165
230 864
1 524 364

V roce 2006 Spoleãnost prodala podíl ve spoleãnosti eBanka, a.s., se ziskem 946 576 tis. Kã a podíl ve spoleãnosti PPF Banka, a.s., se ziskem ve v˘‰i
293 584 tis. Kã. Dále Spoleãnost prodala podíl ve spoleãnosti âP Finanãní holding, a.s., se ztrátou ve v˘‰i 117 873 tis. Kã. Trvalé sníÏení hodnoty ve v˘‰i
150 000 tis. Kã bylo zaúãtováno k podílu ve spoleãnosti První Callin agentura, a.s. Viz také kapitola C.

F.36. NÁKLADY NA DA≈ Z P¤ÍJMÒ
tis. Kã
DaÀ z pﬁíjmÛ – splatná
DaÀ z pﬁíjmÛ – odloÏená
Náklady na daÀ z pﬁíjmÛ celkem

2006
1 929 493
130 481
2 059 974

2005
1 488 251
-292 038
1 196 213

2006
24 %
10 353 174
-2 484 762
-318 001
671 942
3 188
-1 681
24 723
1 150
43 467
-2 059 974

2005
26 %
5 837 489
-1 517 747
-155 200
519 663
39 000
-5 761
14 978
1 535
-92 681
-1 196 213

F.36.1. ODSOUHLASENÍ EFEKTIVNÍ SAZBY DANù
Následující tabulka uvádí odsouhlasení daÀov˘ch nákladÛ:
tis. Kã
DaÀová sazba
V˘sledek hospodaﬁení pﬁed zdanûním
DaÀ z pﬁíjmÛ vypoãtená na základû úãetního HV
DaÀovû neodeãitatelné náklady
NedaÀové v˘nosy
Úpravy z titulu zmûn daÀov˘ch sazeb
Opravy splatné danû minul˘ch let
V˘nosy zdanûné jinou daÀovou sazbou
Slevy na dani
Ostatní
DaÀ z pﬁíjmÛ celkem
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F.37. SMLOUVY O ZPùTNÉM ODKUPU A ZPùTNÉM PRODEJI
Jako zdroj financování Spoleãnost vyuÏila prodeje finanãních aktiv prostﬁednictvím smluv o zpûtném odkupu (tzv. „repo operace“). Hlavní charakteristikou tûchto
smluv je závazek zpûtného odkupu finanãních aktiv k pevnému budoucímu datu za stejnou cenu plus úrok vypoãten˘ z pﬁedem dohodnuté úrokové sazby.
Aktiva prodaná k 31. prosinci v rámci smluv o zpûtném odkupu zahrnovala:
tis. Kã

2006
Reálná hodnota
podkladov˘ch
aktiv

2006
Úãetní hodnota
závazku

2005
Reálná hodnota
podkladov˘ch
aktiv

2005
Úãetní hodnota
závazku

275 366
275 366

277 129
277 129

264 544
264 544

264 910
264 910

Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Celková aktiva

Spoleãnost také nakupuje finanãní aktiva v rámci smluv o jejich zpûtném prodeji k urãitému budoucímu datu („reverzní repo operace“). Prodávající
se zavazuje zpûtnû odkoupit tytéÏ nebo obdobné investice k dojednanému budoucímu datu. Reverzní repo operace se uzavírají jako forma poskytnutí
finanãních prostﬁedkÛ zákazníkovi. K 31. prosinci zahrnovala aktiva nakoupená formou smluv o zpûtném prodeji:
tis. Kã

2006
Úãetní hodnota
pohledávek

Úvûry a pÛjãky bankám
Úvûry a pÛjãky celkem

1 770 195
1 770 195

2006
Reálná hodnota
podkladov˘ch
aktiv
1 768 257
1 768 257

2005
Úãetní hodnota
pohledávek
3 001 149
3 001 149

2005
Reálná hodnota
podkladov˘ch
aktiv
2 938 812
2 938 812

F.38. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
F.38.1. PODMÍNùNÉ ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY
Smluvní v˘‰e budoucích a podmínûn˘ch závazkÛ dle jednotliv˘ch kategorií je uvedena v tabulce níÏe. âástky záruk a akreditivÛ uvedené v tabulce pﬁedstavují
maximální v˘‰i úãetní ztráty, která by vznikla k datu úãetní závûrky, pokud by smluvní strany v plné v˘‰i nedostály sv˘m závazkÛm vypl˘vajícím ze smluv.
tis. Kã
Záruky:
Záruky zaplacení dluhu
Podmínûné závazky a budoucí závazky celkem

2006

2005

127 072
127 072

149 618
149 618

Vzhledem k tomu, Ïe v rozvaze jsou vykazovány pouze organizaãní poplatky a ãasové rozli‰ení oãekávan˘ch ztrát do okamÏiku splnûní nebo expirace
závazkÛ do budoucna, mají budoucí a podmínûné závazky charakter podrozvahového úvûrového rizika. Mnohé podmínûné nebo budoucí závazky vypr‰í
bez poskytnutí zálohy, aÈ uÏ celkové nebo ãásteãné. Tyto ãástky proto neodpovídají oãekávan˘m budoucím penûÏním tokÛm.
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F.38.2. JINÁ PODMÍNùNÁ RIZIKA
F.38.2.1. Právní
Spoleãnost vede s men‰inov˘mi akcionáﬁi 2 soudní spory t˘kající se usnesení z jednání valn˘ch hromad z let 1996 a 2000. Soudy dosud nevydaly v Ïádném
z tûchto pﬁípadÛ koneãn˘ pravomocn˘ rozsudek, nicménû Spoleãnost byla v niÏ‰ích stupních ﬁízení a v odvolacích procedurách v tûchto sporech doposud
úspû‰ná. Na základû probûhl˘ch soudních jednání, provûrky postupÛ Spoleãnosti a právních anal˘z externího právního poradce se Spoleãnost domnívá,
Ïe pravdûpodobnost, Ïe by v nûkterém z tûchto sporÛ mûlo b˘t vyhovûno Ïalobci, je nízká.
Vedle toho probíhají 4 soudní ﬁízení ve vûci Ïalob na neplatnost usnesení valné hromady z roku 2005 o nuceném v˘kupu akcií minoritních akcionáﬁÛ.
V souladu s anal˘zami proveden˘mi externími právními poradci se Spoleãnost domnívá, Ïe pravdûpodobnost úspûchu Ïalobce v nûkterém z tûchto sporÛ
je nízká, aãkoli v˘sledek nûkter˘ch z tûchto sporÛ mÛÏe b˘t ovlivnûn rozhodnutím Ústavního soudu o ústavnosti ustanovení obchodního zákoníku
o tzv. squeeze-out, které doposud nebylo vydáno.
F.38.2.2. Úãast v âeském jaderném poolu
Spoleãnost je jako ãlen âeského jaderného poolu spoleãnû a jednotlivû odpovûdná za závazky poolu. To znamená, Ïe v pﬁípadû, Ïe jeden nebo více ãlenÛ
nebudou schopni dostát sv˘m závazkÛm vÛãi poolu, pﬁevezme Spoleãnost nekrytou ãást tohoto závazku v pomûru závislém na svém ãistém vlastním vrubu
na základû pﬁíslu‰né smlouvy. Vedení spoleãnosti se nedomnívá, Ïe by riziko, Ïe nûkter˘ z ãlenÛ nebude schopen dostát sv˘m závazkÛm vÛãi poolu, bylo
natolik v˘znamné, aby ohrozilo finanãní pozici Spoleãnosti. Navíc je potenciální odpovûdnost Spoleãnosti za jakákoliv pﬁípadná pojistná rizika smluvnû kryta
do dvojnásobné v˘‰e ãistého vlastního vrubu Spoleãnosti za dané riziko.
F.38.2.3. âlenství v âeské kanceláﬁi pojistitelÛ
Jako ãlen âeské kanceláﬁe pojistitelÛ (dále jen „Kanceláﬁ“) se v souvislosti s poskytováním poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
(MTPL) Spoleãnost zavázala ruãit za závazky Kanceláﬁe. Za tímto úãelem Spoleãnost pﬁispívá do garanãního fondu, a to ve v˘‰i stanovené Kanceláﬁí.
V pﬁípadû, Ïe nûkter˘ z ãlenÛ Kanceláﬁe nebude schopen dostát sv˘m závazkÛm vypl˘vajícím z MTPL z dÛvodu nesolventnosti, mÛÏe b˘t Spoleãnost
poÏádána o dodateãn˘ pﬁíspûvek do garanãního fondu. Vedení Spoleãnosti se nedomnívá, Ïe riziko vzniku takovéto situace by bylo v˘znamné natolik, aby
ohrozilo finanãní pozici Spoleãnosti.
F.38.2.4. âeská poji‰Èovna a.s. – Soudní spory
Spoleãnost vede soudní spor s Fondem národního majetku âR (dále jen „FNM“), v nûmÏ se FNM domáhá plnûní z titulu smlouvy o uzavﬁení smlouvy
budoucí, která byla mezi Spoleãností a FNM uzavﬁena dne 8. ﬁíjna 1997, pﬁiãemÏ Spoleãnost v rámci tohoto sporu namítá, Ïe pﬁedmûtn˘ nárok FNM
neexistuje. Vedení Spoleãnosti je s ohledem na uãinûné úkony, známé informace a právní anal˘zy toho názoru, Ïe by Ïalobci nemûlo b˘t vyhovûno.

F.38.3. P¤IJATÉ ZÁRUKY
tis. Kã
Pﬁijaté záruky
Aktiva obdrÏená formou zástavy
Pohledávky z akcií, dluhopisÛ a smûnek
Pﬁijaté záruky celkem

2006
7 365
34 659
465 457
507 481

2005
847 026
34 976
528 871
1 410 873

F.39. VZTAHY SE SP¤ÍZNùN¯MI OSOBAMI
F.39.1. IDENTIFIKACE SP¤ÍZNùN¯CH OSOB
Do 30. prosince 2006 byla kontrola nad ãinností Spoleãnosti vykonávána pÛvodní mateﬁskou spoleãností PPF Group N.V. V rámci skupiny PPF do‰lo k datu
31. prosince 2006 ke zmûnû akcionáﬁe. PPF Group N.V. vloÏila ve‰keré vlastnûné akcie Spoleãnosti do CZI Holdings N.V., která je k datu 31. prosince 2006
mateﬁskou spoleãností. Koneãnou ovládající osobou je PPF Group N.V.
Spoleãnost je ve spﬁíznûném vztahu se svou mateﬁskou spoleãností, CZI Holdings N.V., resp. PPF Group N.V., která byla mateﬁskou spoleãností v prÛbûhu
roku, a s jejich dceﬁin˘mi spoleãnostmi.
Spoleãnost je dále ve spﬁíznûném vztahu se sv˘mi dceﬁin˘mi a pﬁidruÏen˘mi spoleãnostmi.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

147

Za spﬁíznûné osoby se dále povaÏují klíãoví vedoucí pracovníci Spoleãnosti a její mateﬁské spoleãnosti, blízcí rodinní pﬁíslu‰níci tûchto pracovníkÛ, dále
spoleãnosti, v jejichÏ vedení jsou zastoupeny tyto osoby nebo v nichÏ mají tyto osoby v˘znamná hlasovací práva.
Kategorie klíãov˘ch vedoucích pracovníkÛ Spoleãnosti zahrnuje ãleny pﬁedstavenstva a dozorãí rady.
Pﬁi identifikaci spﬁíznûn˘ch osob je posuzována pﬁedev‰ím podstata vztahu, nejen jeho právní forma.

F.39.2. TRANSAKCE S KLÍâOV¯MI VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY SPOLEâNOSTI
tis. Kã
Krátkodobé zamûstnanecké poÏitky
Zamûstnanecké poÏitky po skonãení pracovního pomûru
Ostatní dlouhodobé zamûstnanecké poÏitky
PoÏitky pﬁi pﬁedãasném ukonãení pracovního pomûru
Úhrady vázané na akcie

2006
40 853
–
66 735
–
–

2005
28 150
–
20 201
–
–

Krátkodobé zamûstnanecké poÏitky zahrnují zejména odmûny za ãlenství ve statutárních orgánech, mzdy, sociální a zdravotní poji‰tûní, bonusy, zdravotní
programy a sluÏební vozy.
Ostatní dlouhodobé zamûstnanecké poÏitky zahrnují finanãní pﬁíjmy ve formû skupinového Ïivotního poji‰tûní.
Rozdíl v nákladech oproti pﬁedchozímu roku u dlouhodob˘ch zamûstnaneck˘ch poÏitkÛ je dán vût‰ím poãtem expirovan˘ch poji‰tûní, u krátkodob˘ch poÏitkÛ
je nárÛst dán vy‰‰ími bonusy vyplacen˘mi ãlenÛm pﬁedstavenstva v roce 2006 na základû dobr˘ch finanãních v˘sledkÛ dosaÏen˘ch Spoleãností a zmûnami
ve struktuﬁe ãlenÛ dozorãí rady.
K 31. prosinci 2006 ani k 31. prosinci 2005 nedrÏeli ãlenové statutárních orgánÛ Ïádné akcie Spoleãnosti.

F.39.3.TRANSAKCE S OSTATNÍMI SP¤ÍZNùN¯MI OSOBAMI
Transakce se spﬁíznûn˘mi osobami se uskuteãnily za podmínek, které odpovídají obvykl˘m podmínkám transakcí.
Spﬁíznûné osoby se ãlení do následujících skupin:
Skupina 1 – dceﬁiné a pﬁidruÏené spoleãnosti pﬁímo konsolidované v rámci âP skupiny;
Skupina 2 – spoleãnosti pﬁímo konsolidované v rámci skupiny PPF Group;
Skupina 3 – ostatní spﬁíznûné osoby a nekonsolidované dceﬁiné a pﬁidruÏené spoleãnosti.
F.39.3.1. Mateﬁská spoleãnost
Se svou mateﬁskou spoleãností CZI Holdings N.V. nemûla Spoleãnost Ïádné v˘znamné transakce ani zÛstatky. K 31. prosinci 2005 vykazovala Spoleãnost
vÛãi mateﬁské spoleãností PPF Group N.V. podﬁízen˘ dluh ve v˘‰i 2 135 000 tis. Kã.
V prÛbûhu roku provedla Spoleãnost následující v˘znamné transakce s mateﬁskou spoleãností PPF Group N.V.:
tis. Kã
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Úrokové a obdobné poplatky
Náklady celkem

2006
11 549
11 549
-87 417
-87 417

2005
–
–
-160 318
-160 318
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F.39.3.2.Ostatní spﬁíznûné osoby
K datu úãetní závûrky vykazovala Spoleãnost následující zÛstatky s ostatními spﬁíznûn˘mi osobami:
2006
tis. Kã
Aktiva
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Úvûry a pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Podíly zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
Aktivní ãasové rozli‰ení
Aktiva celkem
Cizí zdroje
Závazky z poji‰tûní
Finanãní závazky
Závazky
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Závazky vÛãi bankám
Pasivní ãasové rozli‰ení
Cizí zdroje celkem

i
ii
iii

iv

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

3 471 201
721 184
2 750 017
–
6 785 937
19 843
10 276 981

9 129 543
5 213 296
3 880 840
35 407
–
–
9 129 543

938 607
936 287
2 320
–
–
5 000
943 607

421 085
4 419 242
4 414 970
4 272
–
9 284
4 849 611

954 287
328 001
50 872
–
277 129
4 426
1 286 714

–
2 272
2 272
–
–
–
2 272

Poznámky:
i. Mezi v˘znamné zÛstatky se spoleãnostmi ve skupinû 1 patﬁí podílové listy emitované spoleãností âP INVEST, a.s. (DYK-P Akciov˘ fond, âPI Fond globálních znaãek), ve v˘‰i
721 184 tis. Kã, ve skupinû 2 dluhopisy emitované spoleãnostmi skupiny Home Credit ve v˘‰i 5 213 296 tis. Kã a ve skupinû 3 podílové listy emitované spoleãností
âP INVEST, a.s. (ostatní fondy), ve v˘‰i 936 287 tis. Kã.
ii. Mezi v˘znamné zÛstatky se spoleãnostmi ve skupinû 1 patﬁí pohledávky ze zaji‰tûní (vztahující se k âeské poisÈovnû – Slovensko a.s. a CP Reinsurance company Ltd.) ve v˘‰i
2 702 976 tis. Kã, ve skupinû 2 pohledávky z repo operací s PPF banka, a.s, ve v˘‰i 1 770 195 tis. Kã, bankovní vklady vztahující se k PPF Bance a.s. ve v˘‰i 1 348 094 tis. Kã
a pohledávky z poji‰tûní vÛãi spoleãnostem skupiny Home Credit ve v˘‰i 736 198 tis. Kã.
iii. Cel˘ zÛstatek pﬁedstavuje kaptivní zaji‰tûní (viz F.6.).
iv. Mezi v˘znamné zÛstatky se spoleãnostmi ve skupinû 1 patﬁí závazky ze zaji‰tûní (vztahující se k âeské poisÈovnû – Slovensko a.s. a CP Reinsurance company Ltd.) ve v˘‰i
4 397 860 tis. Kã.
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2005
tis. Kã
Aktiva
Provozní a ostatní hmotn˘ majetek
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Úvûry a pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Podíly zajistitelÛ na pojistnû technick˘ch rezervách
Aktivní ãasové rozli‰ení
Aktiva celkem
Cizí zdroje
Závazky z poji‰tûní
Finanãní závazky
Závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ
Podﬁízené závazky
Závazky
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Závazky vÛãi bankám
Pasivní ãasové rozli‰ení
Cizí zdroje celkem

i
ii
iii

iv
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Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

1 355
10 788 895
3 881 065
6 705 414
202 416
6 802 072
14 868
17 607 190

–
16 240
–
16 240
–
–
–
16 240

1 924
12 015
–
12 015
–
–
–
13 939

962 718
5 990 304
351 208
–
5 372 795
1 391
264 910
9 317
6 962 339

–
437 930
–
365 000
72 930
–
–
3 570
441 500

568
4 300
–
–
4 300
–
–
–
4 868

Poznámky:
i. Mezi v˘znamné zÛstatky s dceﬁin˘mi spoleãnostmi patﬁily dluhopisy emitované Home Credit Holdingem a.s. ve v˘‰i 2 240 061 tis. Kã a podílové listy emitované spoleãností
âP INVEST, a.s., ve v˘‰i 1 478 043 tis. Kã.
ii. Mezi v˘znamné zÛstatky s dceﬁin˘mi spoleãnostmi patﬁily pohledávky z repo operací s PPF banka, a.s., ve v˘‰i 3 001 149 tis. Kã, pohledávky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní
(hlavnû vÛãi âeské poisÈovnû – Slovensko a. s., âeské poji‰Èovnû ZDRAVÍ a.s. a Home Credit Holdingu a.s.) ve v˘‰i 1 956 261 tis. Kã, podﬁízené a bankovní vklady (vztahující se
hlavnû k PPF bance, a.s., a eBance, a s.) ve v˘‰i 876 890 tis. Kã a pohledávky z kaptivního zaji‰tûní ve v˘‰i 696 591 tis. Kã.
iii. ZÛstatek pﬁedstavují ãástky plynoucí z kaptivního zaji‰tûní (viz F.6.).
iv. Závazky s dceﬁin˘mi spoleãnostmi vznikají pﬁedev‰ím z pﬁímého poji‰tûní (hlavnû vÛãi âeské poji‰Èovnû ZDRAVÍ a.s., âeské poisÈovnû – Slovensko a.s., Home Credit Holdingu a.s.)
ve v˘‰i 1 545 062 tis. Kã.
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V prÛbûhu roku provedla Spoleãnost následující v˘znamné transakce se spﬁíznûn˘mi osobami:
2006
tis. Kã
V˘nosy
ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
Pﬁíjmy z majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech a spoleãn˘ch podnicích
Úrokové a obdobné v˘nosy
Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv
âist˘ zisk z obchodování
âist˘ zisk z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ oceÀovan˘ch
reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
V˘nosy z investiãního majetku
V˘nosy z poplatkÛ a provizí
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Náklady
Pojistnû technické náklady
Îivotní poji‰tûní
NeÏivotní poji‰tûní
Úrokové a obdobné náklady
Poﬁizovací náklady
Ostatní provozní náklady
V˘nosy z provizí a podílÛ na zisku od zajistitelÛ
Náklady na poplatky a provize
Ostatní náklady
Náklady celkem

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

i

-8 376 862

292 434

64 605

ii

1 920 671
167 265
-212 133
-196 593

–
168 638
-6 849
–

–
79 434
17 339
–

-15 540
48 401
7 619
44 593
-6 400 446

-6 849
–
722
47 685
502 630

17 339
–
1 928
5 821
169 127

4 625 185
321 706
4 303 479
-15 985
-97 755
-27 306
2 192 367
-86 983
-1 002
6 588 521

-49 776
–
-49 776
-14 945
–
-156 011
–
-108 874
-2 229
-331 835

–
–
–
-760
–
-73 833
–
-64 303
–
-138 896

iii

iv

Poznámky:
i. Transakce ve skupinû 1 pﬁedstavují kaptivní zaji‰tûní (viz F.22.). Ve skupinû 1 jsou dále zahrnuty transakce se spoleãnostmi skupiny Home Credit uskuteãnûné do data
od‰tûpení (viz kapitola C. [1]) ve v˘‰i 174 074 tis. Kã a ve skupinû 2 od data od‰tûpení do konce roku ve v˘‰i 290 637 tis. Kã.
ii. ZÛstatek zahrnuje pﬁedev‰ím pﬁijaté dividendy od spoleãnosti CP Reinsurance company Ltd. ve v˘‰i 1 597 928 tis. Kã.
iii. Transakce ve skupinû 1 pﬁedstavují kaptivní zaji‰tûní (viz F.28.2.).
iv. PoloÏka zahrnuje transakce se spoleãností CP Reinsurance company Ltd. – zajistná provize ve v˘‰i 2 192 367 tis. Kã.
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2005
tis. Kã
V˘nosy
ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
Pﬁíjmy z majetkov˘ch úãastí v dceﬁin˘ch a pﬁidruÏen˘ch
spoleãnostech a spoleãn˘ch podnicích
Úrokové a obdobné v˘nosy
Ostatní v˘nosy z finanãních aktiv
âist˘ zisk z obchodování
âist˘ zisk z pﬁecenûní finanãních aktiv a závazkÛ
oceÀovan˘ch reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
V˘nosy z investiãního majetku
V˘nosy z poplatkÛ a provizí
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Náklady
Pojistnû technické náklady
Îivotní poji‰tûní
NeÏivotní poji‰tûní
Úrokové a obdobné náklady
Ostatní náklady na finanãní aktiva
Poﬁizovací náklady
Ostatní provozní náklady
V˘nosy z provizí a podílÛ na zisku od zajistitelÛ
Náklady na poplatky a provize
Ostatní náklady
Náklady celkem
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Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

i

-9 311 705

2 662

7 482

ii

1 754 409
236 283
494 871
326 271

–
–
–
–

–
20 077
1 012 237
1 012 237

168 600
48 800
27 114
162 910
-6 587 318

–
–
–
27 351
30 013

–
–
–
–
1 039 796

5 500 586
527 777
4 972 809
-54 854
–
-78 299
-35 067
2 205 324
-280 400
-53 380
7 203 910

-535
–
-535
-27 412
–
–
-410 610
–
–
–
-438 557

-2 384
–
-2 384
–
–
–
-18 444
–
–
-2 705
-23 533

iii

iv

v

Poznámky:
i. ZÛstatek uveden˘ ve skupinû jedna obsahuje zejména ãástky z kaptivního zaji‰tûní (viz F.22.).
ii. ZÛstatek z operací s dceﬁin˘mi spoleãnostmi zahrnuje dividendy pﬁijaté od CP Reinsurance company Ltd. v ãástce 830 864 tis. Kã, PPF banky, a.s., v ãástce 568 225 tis. Kã
a CP Strategic investments v ãástce 355 320 tis. Kã.
iii. V˘nosy uvedené ve skupinû 3 pﬁedstavují realizované zisky z obchodování s cenn˘mi papíry PPF Cyprus Ltd.
iv. ZÛstatek vykázan˘ ve skupinû 1 zahrnuje kaptivní zaji‰tûní (viz F.28.2.).
v. ZÛstatek pﬁedstavuje zajistnou provizi z kaptivního zaji‰tûní.

Spoleãnost v roce 2006, resp. 2005 nevydala Ïádné záruky ani garance ve prospûch spﬁíznûn˘ch osob ani nepﬁijala Ïádné záruky ãi garance od tûchto osob.

F.40. V¯NOS NA AKCII
tis. Kã
âist˘ zisk
VáÏen˘ prÛmûrn˘ poãet akcií
V˘nos na akcii (Kã)

2006
8 293 200
40 000
207,330

2005
4 641 276
40 000
116,032

V˘‰e v˘nosu na akcii je stanovena jako pomûr v˘‰e ãistého zisku a váÏeného prÛmûrného poãtu zb˘vajících kmenov˘ch akcií.
Dne 30. ãervna 2006 rozhodl jedin˘ akcionáﬁ v pÛsobnosti valné hromady Spoleãnosti o zv˘‰ení základního kapitálu o 1 019 037 tis. Kã, a to z vlastních
zdrojÛ (z nerozdûlen˘ch ziskÛ minul˘ch let) se souãasn˘m zv˘‰ením poãtu emitovan˘ch akcií.
Na základû rozhodnutí jediného akcionáﬁe v pÛsobnosti valné hromady ze dne 19. záﬁí 2006 byla zmûnûna nominální hodnota akcií z 1 000 Kã na akcii
na 100 000 Kã na jednu akcii, v dÛsledku ãehoÏ klesl poãet emitovan˘ch akcií. V souvislosti s tím byl upraven váÏen˘ prÛmûrn˘ poãet akcií za vykazované
období i za srovnatelné období roku 2005.
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F.41. REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A PASIV
Tabulka uvádí porovnání úãetní a reálné hodnoty finanãních aktiv:
tis. Kã
Majetkové úãasti v dceﬁin˘ch
a pﬁidruÏen˘ch spoleãnostech
Investiãní majetek
Finanãní aktiva
Finanãní aktiva k prodeji
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
Finanãní aktiva drÏená do splatnosti
Dluhové cenné papíry
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Dluhové cenné papíry
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
Kladná trÏní hodnota derivátÛ
Finanãní aktiva oceÀovaná reálnou hodnotou proti úãtÛm nákladÛ
nebo v˘nosÛ neurãená k obchodování
Dluhové cenné papíry
Akcie a ostatní cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
Ostatní
Úvûry a pohledávky
Úvûry a pÛjãky bankám
Úvûry a pÛjãky nebankovním subjektÛm
Pohledávky
Peníze a penûÏní ekvivalenty
Finanãní aktiva celkem

2006

2005
Úãetní hodnota
Reálná hodnota

Úãetní hodnota

Reálná hodnota

3 950 694
2 911 611
100 430 474
5 174 571
910 119
1 886 610
1 886 610

n/a
2 911 611
100 850 674
5 174 571
910 119
2 306 810
2 306 810

16 728 599
3 230 699
97 154 481
1 779 769
1 779 769
1 870 728
1 870 728

n/a
3 230 699
97 617 618
1 779 769
1 779 769
2 363 337
2 363 337

14 238 659
124 867
13 489 110
624 682

14 238 659
124 867
13 489 110
624 682

12 054 873
–
11 160 391
894 482

12 054 873
–
11 160 391
894 482

55 616 346
48 243 803
7 372 368
175
22 343 190
14 161 829
8 725
8 172 636
1 171 098
107 292 779

55 616 346
48 243 803
7 372 368
175
22 341 177
14 159 816
8 725
8 172 636
1 171 098
n/a

55 842 193
42 814 799
13 027 219
175
25 357 831
17 211 274
330 148
7 816 409
249 087
117 113 779

55 842 193
42 814 799
13 027 219
175
25 328 359
17 181 802
330 148
7 816 409
249 087
n/a

Reálná hodnota finanãního aktiva je definována jako ãástka, za kterou mÛÏe b˘t finanãní aktivum smûnûno mezi dvûma nezávisl˘mi stranami v rámci
bûÏného obchodního styku. Reálná hodnota vychází z trÏní ceny. Pokud trÏní cena není k dispozici, reálná hodnota je urãena pomocí metody souãasné
hodnoty budoucích penûÏních tokÛ.
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Tabulka uvádí porovnání reálné a úãetní hodnoty finanãních závazkÛ:
tis. Kã
Finanãní závazky z investiãních smluv s DPF
Garantované závazky z investiãních smluv s DPF
Finanãní závazky
Podﬁízené závazky
Závazky z emitovan˘ch cenn˘ch papírÛ
Emitované dluhové cenné papíry
Smûnky
Finanãní závazky oceÀované reálnou hodnotou
proti úãtÛm nákladÛ nebo v˘nosÛ
Záporná trÏní hodnota derivátÛ
Závazky vÛãi bankám
Závazky
Ostatní závazky
Finanãní závazky celkem

2006
Úãetní hodnota
1 308 480
1 308 480
10 013 672
–
–
–
–

Reálná hodnota
n/a
n/a
10 012 884
–
–
–
–

392 236
392 236
277 129
9 297 336
46 971
11 322 152

392 236
392 236
276 341
9 297 336
46 971
n/a

2005
Úãetní hodnota
Reálná hodnota
1 065 924
n/a
1 065 924
n/a
17 355 317
17 510 749
2 500 000
2 652 679
4 068 190
4 070 943
4 037 690
4 040 443
30 500
30 500
511 817
511 817
264 910
9 971 765
38 635
18 421 241

511 817
511 817
264 910
9 971 765
38 635
n/a

Reálnou hodnotu garantovan˘ch závazkÛ z investiãních smluv s DPF nelze spolehlivû zjistit.

F.42. DÒLEÎITÉ ÚâETNÍ ODHADY A ÚSUDKY
Odhady a úsudky pouÏité pﬁi sestavení úãetní závûrky jsou vedením Spoleãnosti prÛbûÏnû vyhodnocovány a vycházejí z historické zku‰enosti a dal‰ích
faktorÛ vãetnû oãekávan˘ch budoucích událostí, o kter˘ch je za dan˘ch okolností moÏné pﬁedpokládat, Ïe nastanou.
Pﬁi sestavení úãetní závûrky Spoleãnost stanovuje odhady a pﬁedpoklady t˘kající se budoucnosti. Stanovené úãetní odhady se jen málokdy rovnají
skuteãn˘m v˘sledkÛm, jak je patrné z definice odhadÛ. NíÏe jsou popsány odhady a pﬁedpoklady, se kter˘mi je spojeno v˘znamné riziko, Ïe by
v následujícím úãetním období mohly zpÛsobit v˘znamnou úpravu úãetní hodnoty aktiv a cizích zdrojÛ.

F.42.1. P¤EDPOKLADY POUÎITÉ P¤I V¯POâTU ZÁVAZKÒ Z POJI·TùNÍ
Pﬁi v˘poãtu závazkÛ z poji‰tûní Spoleãnost pouÏívá urãité pﬁedpoklady. Proces urãování pﬁedpokladÛ, které mají nejvût‰í dopad na velikost poloÏek
ve v˘kazech Spoleãnosti, a dopadÛ zmûn tûchto pﬁedpokladÛ, které by mûly v˘znamn˘ vliv na vykázané hodnoty, je popsán v kapitole D.2.4.

F.42.2. TRVALÉ SNÍÎENÍ HODNOTY ÚVùRÒ A POHLEDÁVEK
VÏdy k datu úãetní závûrky Spoleãnost vyhodnocuje, zda existuje objektivní dÛkaz trvalého sníÏení hodnoty úvûrÛ a pohledávek. Hodnota úvûru nebo
pohledávky je trvale sníÏena tehdy, pokud existuje objektivní dÛkaz o tom, Ïe do‰lo k trvalému sníÏení hodnoty, které je následkem jedné ãi více událostí,
jeÏ nastaly po poãáteãním zaúãtování, a v˘sledné události mají spolehlivû odhadnuteln˘ dopad na pﬁedpokládané budoucí penûÏní toky plynoucí
z daného úvûru, pohledávky ãi plynoucí od pﬁíslu‰né protistrany.
Spoleãnost posuzuje následující objektivní informace jako indikátory pro stanovení, zda do‰lo k trvalému sníÏení hodnoty úvûru, pohledávky ãi kvality dluÏníka:
a) v˘znamné finanãní problémy emitenta ãi dluÏníka;
b) poru‰ení smlouvy, napﬁ. prodlení ve splátkách úrokÛ ãi jistiny;
c) zánik aktivního trhu pro dané finanãní aktivum v dÛsledku finanãních problémÛ dluÏníka.
U úvûrÛ a pohledávek, které jsou v˘znamné, posuzuje Spoleãnost existenci objektivního dÛkazu trvalého sníÏení hodnoty individuálnû, u úvûrÛ
a pohledávek, které nejsou individuálnû v˘znamné, posuzuje vedení Spoleãnosti trvalé sníÏení hodnoty za skupinu. Úvûry a pohledávky jsou ãlenûny
do skupin podle charakteru úvûrového rizika.
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Odhad hodnoty budoucích penûÏních tokÛ z úvûrÛ a pohledávek je provádûn na základû smluvních penûÏních tokÛ a historické zku‰enosti se ztrátami
z úvûrÛ a pohledávek s podobn˘m charakterem úvûrového rizika. Historická zku‰enost se ztrátami je upravena na základû souãasn˘ch údajÛ tak, aby odhady
odráÏely vliv souãasn˘ch podmínek, které nepÛsobily v dobû, k níÏ se vztahuje historická zku‰enost, a aby se odstranil dopad historick˘ch podmínek, které
v souãasné dobû jiÏ neexistují. Metodika a pﬁedpoklady pouÏité pﬁi tvorbû odhadu budoucích penûÏních tokÛ jsou pravidelnû provûﬁovány vedením
Spoleãnosti, aby se sníÏila míra v˘skytu rozdílÛ mezi odhady ztrát a skuteãnû vznikl˘mi ztrátami.

F.42.3. DANù Z P¤ÍJMÒ
Stanovení celkové rezervy na daÀ z pﬁíjmÛ je provádûno za v˘razného vyuÏití odhadÛ a propoãtÛ. Spoleãnost provádí transakce, v jejichÏ prÛbûhu je
stanovení v˘sledné danû nejisté. Spoleãnost úãtuje o odhadu závazkÛ z pﬁedpokládan˘ch sporÛ plynoucích z daÀov˘ch kontrol. Pokud se koneãná platba
danû li‰í od závazku zaúãtovaného na základû odhadu, rozdíl ovlivní v˘‰i danû a odloÏené danû v období, ve kterém je daÀ zaplacena.

F.42.4. REÁLNÁ HODNOTA FINANâNÍCH DERIVÁTÒ A OSTATNÍCH FINANâNÍCH NÁSTROJÒ
Reálná hodnota finanãních derivátÛ, které nejsou obchodovány na aktivním trhu (napﬁíklad OTC deriváty), je stanovena pomocí oceÀovacích technik. Vedení
Spoleãnosti vyuÏívá pﬁi sv˘ch úsudcích více metod a vytváﬁí pﬁedpoklady, které vycházejí zejména z trÏních podmínek existujících k datu úãetní závûrky.

G. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Spoleãnost eviduje dále uvedené v˘znamné události, které nastaly mezi datem úãetní závûrky a 30. bﬁeznem 2007. Îádná z tûchto následn˘ch událostí
nemá vliv na úãetní závûrku k 31. prosinci 2006.

G.1. FÚZE CP REINSURANCE COMPANY LTD. A FOX CREDIT SERVICES LTD.
Pﬁedstavenstvo Spoleãnosti schválilo na svém jednání dne 1. února 2007 plán spojení dceﬁin˘ch spoleãností CP Reinsurance company Ltd.
a FOX Credit Services Ltd. Tento plán schválily dne 22. ledna 2007 statutární orgány fúzujících spoleãností.

G.2. PROJEKT PRODEJE V¯ZNAMN¯CH NEMOVITOSTÍ
Pﬁedstavenstvo Spoleãnosti na svém jednání dne 16. února 2007 schválilo realizaci zámûru odprodat vybrané v˘znamné nemovitosti jako skupinu aktiv
vybranému investorovi. Prodej bude realizován jako projekt, jehoÏ dokonãení se pﬁedpokládá bûhem prvního pololetí roku 2007. Podmínky celé transakce
jsou nastaveny tak, Ïe u Ïádné z prodávan˘ch nemovitostí nebyla dohodnuta cena, jeÏ by byla v˘znamnû niÏ‰í, neÏ byla úãetní hodnota dané nemovitosti
k rozvahovému datu. Spoleãnost si v prodan˘ch nemovitostech pronajme potﬁebné prostory na dobu 10 let (rozdílné u jednotliv˘ch nemovitostí) a bude mít
právo tuto dobu jednou prodlouÏit o dal‰ích 5 let.

G.3. ORKÁN KYRRIL
Ve dnech 18. a 19. ledna 2007 zasáhla celé území âeské republiky mimoﬁádnû silná vichﬁice (oznaãovaná jako Kyrill). Tato pﬁírodní katastrofa zpÛsobila
klientÛm âeské poji‰Èovny ‰kody, jejichÏ v˘‰e se podle dostupn˘ch informací odhaduje na nejménû 800 mil. Kã. Spoleãnost pﬁedpokládá, Ïe pﬁibliÏnû 70 %
pojistn˘ch plnûní bude postoupeno zajistitelÛm.

G.4. SQUEEZE-OUT âSOB
Spoleãnost vlastní k rozvahovému datu 57 711 akcií âeskoslovenské obchodní banky, a.s. (âSOB), jeÏ pﬁedstavují podíl 1,13 % na základním kapitálu âSOB.
âeská národní banka udûlila 8. bﬁezna 2007 pﬁedchozí souhlas pro rozhodnutí valné hromady âeskoslovenské obchodní banky, a. s., o pﬁechodu v‰ech
ostatních úãastnick˘ch cenn˘ch papírÛ na hlavního akcionáﬁe KBC Bank, N.V. (squeeze-out), a to za cenu Kã 36 298 za 1 akcii o nominální hodnotû Kã 1 000.
Tento pﬁedchozí souhlas nabyl úãinnosti 12. bﬁezna 2007 a je nezbytn˘m krokem k zahájení procesu v˘kupu minoritních podílÛ. Spoleãnost v souãasnosti
vyjednává s KBC Bank o prodeji svého podílu v âSOB je‰tû pﬁed uzavﬁením procesu squeeze-out, a to za stejn˘ch podmínek.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami za účetní období roku 2006
Spoleãnost âeská poji‰Èovna a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSâ: 11304, Iâ: 45272956, je povinna za úãetní období roku 2006 sestavit tzv. zprávu
o vztazích mezi propojen˘mi osobami dle § 66a odstavec 9 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní.

POPIS VZTAHÒ MEZI SPOLEâNOSTÍ A TZV. PROPOJEN¯MI OSOBAMI
Spoleãnost uzavﬁela bûhem úãetního období roku 2006 tyto smlouvy s propojen˘mi osobami:
• Se spoleãností AB – CREDIT a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 40522610, byly uzavﬁeny:
– Kupní smlouva na prodej movitého majetku ze dne 2. ledna 2006,
– FX swap dne 4. ledna 2006,
– FX swap dne 6. února 2006,
– FX swap dne 20. února 2006,
– FX swap dne 27. února 2006,
– FX swap dne 20. bﬁezna 2006,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Dohoda o náhradû mzdy,
– Pojistné smlouvy na sdruÏené poji‰tûní motorov˘ch vozidel.
• Se spoleãností CP Reinsurance company Ltd. se sídlem v Kyperské republice, Florinis, 11, kanceláﬁ ã. 502, Nikósie, Iâ: 148685, byly uzavﬁeny:
– Property and Casco Reinsurance Agreement ze dne 16. února 2006,
– Motor Third Party Liability Reinsurance Agreement ze dne 16. února 2006,
– Personal Accident Reinsurance Agreement ze dne 16. února 2006,
– Medical Expenses Reinsurance Agreement ze dne 16. února 2006,
– Securities Purchase Agreement & Mutual Setoff Agreement ze dne 17. února 2006.
• Se spoleãností CP Strategic Investments B.V. se sídlem v Nizozemsku, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, Iâ: 34124690, byla uzavﬁena:
– Smlouva o koupi akcií (Share purchase agreement) ze dne 8. srpna 2006.
•Se spoleãností âeská poisÈovÀa – Slovensko, akciová spoloãnosÈ, zkratka: âPS, a. s., se sídlem v Slovenské republice, Plynárenská 7/C, Bratislava,
PSâ: 824 79, Iâ: 31354327, byly uzavﬁeny:
– Zaji‰Èovací smlouva pro rok 2006 o zaji‰tûní neÏivotního poji‰tûní ze dne 4. dubna 2006,
– Zaji‰Èovací smlouva Stop Loss ke krytí neÏivotního poji‰tûní pro rok 2006 ze dne 4. dubna 2006,
– Zaji‰Èovací smlouva pro krytí rizik Ïivotního a dÛchodového poji‰tûní a poji‰tûní závaÏn˘ch onemocnûní pro rok 2006 ze dne 4. dubna 2006,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za úãast na zimních sportovních hrách.
• Se spoleãností âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 10, Litevská 1174/8, PSâ: 100 00, Iâ: 49240749, byly uzavﬁeny:
– Zaji‰Èovací smlouva pro krytí rizik úrazového poji‰tûní pro rok 2006 ze dne 9. listopadu 2006,
– Fakultativní zajistn˘ slip ze dne 30. ﬁíjna 2006,
– Kupní smlouva na prodej mobiliáﬁe ze dne 20. ledna 2006,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu.
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• Se spoleãností âP DIRECT, a.s., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 25635191, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o postoupení pohledávky a dohoda o pﬁevzetí dluhu ze dne 1. února 2006 (Spoleãnost pﬁevedla leasing automobilu na nového nájemce),
– Kupní smlouva na prodej mobilního telefonu ze dne 3. bﬁezna 2006,
– Dodatky ke smlouvû o nev˘hradním obchodním zastoupení ze dne 18. dubna 2005,
– Dodatek ã. 1 k pojistné smlouvû na poji‰tûní profesní odpovûdnosti,
– Dodatek pojistné smlouvy na sdruÏené poji‰tûní motorov˘ch vozidel.
• Se spoleãností âP finanãní holding a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 26116731, byla uzavﬁena:
– Smlouva o pﬁevodu cenn˘ch papírÛ ze dne 29. záﬁí 2006.
• Se spoleãností âP finanãní servis a.s. v likvidaci se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 26116723, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o koupi-prodeji podílu ve spoleãnosti Finansovyj servis o.o.o. ze dne 11. prosince 2006,
– Smlouva o uloÏení archivu ze dne 18. prosince 2006,
– Kupní smlouva o prodeji movitého majetku ze dne 26. záﬁí 2006,
– Dohoda o skonãení nájmu ze dne 2. ledna 2006 (v objektu na adrese Na Pankráci 1658/121, Praha 4),
– Dohoda ze dne 15. srpna 2006 o ukonãení úãinnosti Smlouvy o poskytování sluÏeb ze dne 10. záﬁí 2001.
• Se spoleãností âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s., se sídlem v Praze 1, PurkyÀova 74/2, PSâ: 110 00, Iâ: 43873766, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o obchodním zastoupení ze dne 11. ãervence 2006,
– Smlouva o nájmu garáÏov˘ch stání ze dne 13. února 2006 (v objektu na adrese Vladislavova 17, Praha 1),
– Dodatek ã. 2 ze dne 22. listopadu 2006 ke smlouvû o nájmu garáÏov˘ch stání ze dne 1. února 2005 (v objektu na adrese Vladislavova 17, Praha 1),
– Dodatek ã. 2 ze dne 22. února 2006 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 31. ledna 2005 (v objektu na adrese PurkyÀova 74/2, Praha 1),
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 31. kvûtna 2006 (v objektu na adrese PurkyÀova 74/2, Praha 1),
– Dohoda o skonãení nájmu garáÏí ze dne 22. listopadu 2006 (v objektu na adrese Vladislavova 17, Praha 1),
– Dohoda ze dne 31. kvûtna 2006 o skonãení nájmu nebytov˘ch prostor (v objektu na adrese PurkyÀova 74/2, Praha 1),
– Dohoda ze dne 25. ﬁíjna 2006 o skonãení nájmu nebytov˘ch prostor (v objektu na adrese PurkyÀova 74/2, Praha 1),
– Dodatek ã. 2 ze dne 1. záﬁí 2006 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 22. bﬁezna 2005 (v objektu na adrese Ra‰ínova 7, Brno),
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 28. listopadu 2006 (v objektu na adrese Ra‰ínova 7, Brno),
– Dodatek ã. 1 ze dne 21. února 2006 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 5. záﬁí 2005 (v objektu na adrese PraÏská 1280, âeské Budûjovice),
– Dohoda o úhradû nákladÛ za sluÏby expertÛ,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za podporu projektu „Finanãní poradenství“,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za úãast na zimních sportovních hrách,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za po‰tovné,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní motorov˘ch vozidel,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní majetku podnikatelÛ,
– Pojistná smlouva na úrazové poji‰tûní zamûstnancÛ.
• Se spoleãností eBanka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Pﬁíkopû 19, PSâ: 117 19, Iâ: 562246, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o zúãtování vkladu hotovosti zpracovaném bezpeãnostní agenturou ze dne 1. února 2006,
– Dodatek ã. 12 ze dne 30. bﬁezna 2006 ke Smlouvû o vedení úãtu – zpoplatnûní hotovostních vkladÛ,
– Dodatek ã. 1 ze dne 26. ãervna 2006 o ukonãení Smlouvy o vzájemné spolupráci pﬁi obsluze klientÛ-právnick˘ch osob, uzavﬁené dne 25. bﬁezna 2006,
– Dohoda ze dne 29. ãervna 2006 o ukonãení Smlouvy o poskytnutí platebního systému s motivaãní funkcí pro obchodníky âeské poji‰Èovny a.s.,
– Dohoda ze dne 4. záﬁí 2006 o ukonãení Smlouvy o zprostﬁedkování âP spoﬁení zamûstnancÛ,
– Dodatek ã. 2 ze dne 4. záﬁí 2006 ke Smlouvû o zprostﬁedkování finanãních sluÏeb, uzavﬁené dne 28. února 2003,
– ZaloÏení úãtÛ pro spoleãnost Conseq Investment management, a.s.,
– Dodatek ã. 13 ze dne 7. ãervna 2006 a Dodatek ã. 14 ze dne 16. listopadu 2006 ke Smlouvû o poskytování bankovních a dal‰ích sluÏeb, ze které vypl˘vá
zﬁízení a vedení Firemního úãtu,
– Smlouva o poskytování platebního systému eBanky ze dne 30. listopadu 2006,
– Smlouva o spolupráci v oblasti manaÏerského poji‰tûní ze dne 30. bﬁezna 2006,
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– Dodatek ã. 3 ze dne 5. ledna 2006 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 4. dubna 2001(v objektu na adrese Dr. Bechera 23, Karlovy Vary),
– Dodatek ã. 2 ze dne 8. ãervna 2006 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 21. ﬁíjna 2004 (v objektu na adrese Dr. Bechera 24, Karlovy Vary),
– Dodatek ã. 2 ze dne 16. ledna 2006 ke smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 29. ledna 2004 (v objektu na adrese U Stromovky 9, Havíﬁov),
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 7. bﬁezna 2006 (v objektu na adrese ·kolní 1054, Chomutov),
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 13. bﬁezna 2006 (v objektu na adrese Komenského 4, Cheb),
– Smlouva o nájmu garáÏov˘ch stání ze dne 27. bﬁezna 2006 (v objektu na adrese PraÏská 1280, âeské Budûjovice),
– Smlouva o podnájmu nebytov˘ch prostor ze dne 28. ãervence 2006 (v objektu na adrese tﬁída 9. kvûtna 542, Tábor),
– Pojistná smlouva o poji‰tûní Ïivelním, budova Charles Square Center, Karlovo nám. 10, Praha 2,
– Pojistná smlouva o poji‰tûní majetku podnikatelÛ,
– Dodatky ã. 1 aÏ 4 k pojistné smlouvû o poji‰tûní majetku podnikatelÛ,
– Dodatek ã. 5 k pojistné smlouvû o Ïivelním poji‰tûní,
– Dodatky ã. 12 a 13 k pojistné smlouvû na poji‰tûní budov, movit˘ch vûcí vyjma motorov˘ch vozidel, elektronick˘ch zaﬁízení (Ïivelní, krádeÏ, odpovûdnosti
za ‰kodu, poji‰tûní elektr. zaﬁízení),
– Ukonãena smlouva o vedení úãtu ze dne 30. srpna 2006.
• Se spoleãností EURONEWS, a.s., se sídlem v Praze 5, Holeãkova 103, PSâ: 150 00, Iâ: 25690272, byly uzavﬁeny:
– Rámcová smlouva o dodávce zboÏí a sluÏeb ze dne 14. dubna 2006,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní Ïivelní, odcizení elektroniky, poji‰tûní movit˘ch vûcí,
– Dodatek k pojistné smlouvû na poji‰tûní Ïivelní, odcizení elektroniky, poji‰tûní movit˘ch vûcí,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní odpovûdnosti.
• Se spoleãností FOX Credit Services Ltd. se sídlem v Kyperské republice, Florinis, 11, kanceláﬁ ã. 504, Nikósie, Iâ: 132843, byly uzavﬁeny:
– Úvûrová smlouva (Loan Agreement) ze dne 1. záﬁí 2006,
– Dohoda o vzájemném zapoãtení pohledávek (Mutual Setoff Agreement) ze dne 19. ﬁíjna 2006.
• Se spoleãností HC Holding a.s. se sídlem v Brnû, Moravské námûstí 249/8, PSâ: 602 00, Iâ: 26978601, byla uzavﬁena:
– Smlouva o upsání akcií ze dne 13. dubna 2006.
• Se spoleãností Home Credit a.s. se sídlem v Brnû, Moravské námûstí 249/8, PSâ: 602 00, Iâ: 26978636, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o spolupráci ze dne 1. bﬁezna 2006,
– Rámcová smlouva o marketingové spolupráci ze dne 24. bﬁezna 2006,
– Dodatek ã. 1 ze dne 31. ﬁíjna 2006 ke smlouvû o zprostﬁedkování finanãních sluÏeb ze dne 15. ledna 2004,
– Dodatek ã. 1 ze dne 1. listopadu 2006 ke smlouvû o spolupráci ze dne 3. ledna 2005,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za úãast na zimních sportovních hrách,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní majetku,
– Pojistná smlouva na havarijní poji‰tûní vozidel,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní provozu.
• Se spoleãností Home Credit B.V. se sídlem v Nizozemsku, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, Iâ: 34126597, byla uzavﬁena:
– Smlouva o upsání a koupi dluhopisÛ ze dne 15. ãervna 2006.
• Se spoleãností Home Credit International a.s. se sídlem v Praze 1, Ovocn˘ trh 8/1096, PSâ: 117 19, Iâ: 60192666, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o koupi movit˘ch vûcí ze dne 30. ãervna 2006,
– Pojistné smlouvy na cestovní poji‰tûní,
• Se spoleãností OPEN GATE – Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o., se sídlem v Babicích 5, ¤íãany, PSâ: 251 01, Iâ: 27089941, byly uzavﬁeny:
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní motorov˘ch vozidel,
– Pojistné smlouvy na cestovní poji‰tûní.
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• Se spoleãností Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s., se sídlem v Praze 1, Truhláﬁská 1106/9, PSâ: 110 00, Iâ: 61858692, byly uzavﬁeny:
– Rámcová smlouva o marketingové spolupráci ze dne 3. dubna 2006,
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 14. února 2006 (v objektu na adrese Slovanská alej 24A, PlzeÀ),
– Dohoda o úhradû nákladÛ na cestovné,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za úãast na zimních sportovních hrách,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla a havarijní poji‰tûní,
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní majetku,
– Ukonãena smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor (v objektu na adrese Slovanská alej 24A, PlzeÀ).
• Se spoleãností PPF a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 25099345, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o prezentaci partnera ze dne 22. kvûtna 2006,
– Smlouva o zprostﬁedkování prodeje/koupû cenn˘ch papírÛ ze dne 10. ledna 2006,
– Smlouva o zprostﬁedkování prodeje/koupû cenn˘ch papírÛ ze dne 16. ledna 2006,
– Smlouva o nájmu movit˘ch vûcí ze dne 27. dubna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 10. bﬁezna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 10. dubna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 12. kvûtna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 5. ãervna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 23. ãervna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 1. srpna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 10. srpna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 8. záﬁí 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 5. ﬁíjna 2006,
– Dvû smlouvy o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 2. ﬁíjna 2006,
– Tﬁi smlouvy o postoupení pohledávky a dohody o pﬁevzetí dluhu ze dne 18. dubna 2006,
– Kupní smlouva na osobní automobil ze dne 1. srpna 2006,
– Tﬁi kupní smlouvy na osobní automobil ze dne 18. dubna 2006,
– Kupní smlouva na mobilní telefony ze dne 7. ãervence 2006,
– Kupní smlouva na zabezpeãovací zaﬁízení Sherlog ze dne 1. kvûtna 2006,
– Dodatek ã. 7, Dodatek ã. 8 a Dodatek ã. 9 ke Smlouvû o poskytování sluÏeb ze dne 21. dubna 2004,
– Dodatek ã. 1 ze dne 30. bﬁezna 2006 a Dodatek ã. 2 ze dne 27. záﬁí 2006 ke Smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor (v objektu na adrese Na Pankráci
1658/121, Praha 4),
– Dohoda o úhradû nákladÛ za vstupenky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za obãerstvení,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za kanceláﬁské potﬁeby,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za letenky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za cestovné,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za poji‰tûní BUPA,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za ‰kolení a ubytování,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za správní poplatek,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za smluvní pokuty,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za projekt SmartClose,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za anal˘zu elektrické energie,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za stravenky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ CCS,
– Dohoda o úhradû mimoﬁádné ostrahy,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za stûhování,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za prÛvodcovské a dopravní sluÏby,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za penûÏní toky,
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– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za parkovné,
– Dohoda o poskytnutí dovolené a úhradû vyplacené náhrady mzdy za poskytnutou dovolenou,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za akci TMP,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za kurz,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za zimní sportovní hry,
– Pojistné smlouvy na sdruÏené poji‰tûní motorov˘ch vozidel,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní majetku.
• Se spoleãností PPF Art a.s. se sídlem v Praze 1, PurkyÀova 74/2, PSâ 113 04, Iâ: 63080672, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o poskytování sluÏeb ze dne 10. ledna 2006,
– Kupní smlouva na movit˘ majetek ze dne 1. února 2006,
– Kupní smlouva na nákladní pﬁívûs ze dne 20. bﬁezna 2006,
– Dohoda ze dne 9. ledna 2006 o ukonãení úãinnosti Smlouvy o prezentaci partnera ze dne 14. prosince 2004,
– Dohoda ze dne 9. ledna 2006 o ukonãení úãinnosti Smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 14. kvûtna 2004,
– Dohoda o ukonãení úãinnosti Smlouvy o podnájmu nebytov˘ch prostor ze dne 14. srpna 2003,
– Dohoda o pﬁevzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 12. srpna 2003,
– Dohoda o prodeji nehmotného majetku,
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní majetku,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu,
– Pojistná smlouva na havarijní poji‰tûní motorov˘ch vozidel.
• Se spoleãností PPF Asset Management a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 121/1658, PSâ: 140 21, Iâ: 25629123, byly uzavﬁeny:
– Dodatek ã. 9 ze dne 15. bﬁezna 2006 ke „Smlouvû o obhospodaﬁování“,
– Pojistné smlouvy na sdruÏené poji‰tûní vozidel,
– Pojistné smlouvy na cestovní poji‰tûní.
• Se spoleãností PPF banka a.s. se sídlem v Praze 4, Na StrÏi 1702/65, PSâ: 140 62, Iâ: 47116129, byly uzavﬁeny:
– Rámcová smlouva o spolupráci ze dne 4. ledna 2006,
– Smlouva o zprostﬁedkování syndikovaného úvûru ze dne 3. dubna 2006,
– Smlouva o obstarání vydání akcií ze dne 25. ãervence 2006,
– Smlouva o vzájemném vypoﬁádání (Agreement on Implementation of Settlement of Mutual Rights and Obligations) ze dne 4. záﬁí 2006,
– Smlouva o prodeji cenn˘ch papírÛ ze dne 9. kvûtna 2006,
– Smlouvy o zﬁízení a vedení bûÏn˘ch úãtÛ,
– Dodatky ã. 1 a 2 ke smlouvám o zﬁízení a vedení bûÏn˘ch úãtÛ,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 12. ledna 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 27. ledna 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 24. února 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 4. dubna 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 2. kvûtna 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 12. kvûtna 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 31. ãervence 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 7. listopadu 2006,
– Smlouva o poskytnutí bankovní záruky ze dne 23. listopadu 2006,
– Dvû Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky ze dne 20. ﬁíjna 2006,
– Dvû Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky ze dne 26. ﬁíjna 2006,
– Kupní smlouva na osobní automobil ze dne 21. srpna 2006,
– Kupní smlouva na mobilní telefony ze dne 29. srpna 2006,
– Smlouva o podnájmu nebytov˘ch prostor ze dne 29. záﬁí 2006 (v objektu na adrese Na StrÏi 1702/65, Praha 4),
– Dodatek ã. 1 ze dne 30. ãervna 2006 ke Smlouvû o podnájmu nebytov˘ch prostor ze dne 30. prosince 2004 (v objektu na adrese Na StrÏi 1702/65, Praha 4),
– Dodatek ã. 1 ze dne 31. ledna 2006 ke smlouvû o poskytování poradensk˘ch sluÏeb ze dne 16. srpna 2005,
– Dodatek ã. 4 ze dne 29. záﬁí 2006 ke smlouvû o spolupráci ze dne 5. února 2004,
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– Dohoda o ukonãení smlouvy o poskytování poradensk˘ch sluÏeb,
– Dohoda o ukonãení smlouvy o podnájmu nebytov˘ch prostor,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za poskytnutí bankovní reference,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za zimní sportovní hry,
– Dohoda o poskytnutí dovolené a úhradû vyplacené náhrady mzdy za poskytnutou dovolenou,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za závûreãnou veãeﬁi k syndikátu âP,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou ãleny statutárních orgánÛ,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní souboru vozidel,
– Ukonãena Smlouva o vedení úãtu ze dne 30. srpna 2006.
• Se spoleãností PPF burzovní spoleãnost a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 60196211, byly uzavﬁeny:
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Pojistná smlouva o povinném ruãení a havarijním poji‰tûní,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní majetku.
• Se spoleãností PPF Group N.V. se sídlem v Nizozemsku, Herengracht 450 – 454, 1017CA Amsterdam, Iâ: 33264887, byly uzavﬁeny:
– Dohoda o spoleãném zámûru ve vztahu k úvûru s doloÏkou podﬁízenosti ze dne 3. kvûtna 2006,
– Smlouva o stabilizaci akcionáﬁské struktury âeské poji‰Èovny pﬁi od‰tûpení ze dne 9. kvûtna 2006,
– Smlouva o úplatném pﬁevodu cenn˘ch papírÛ ze dne 19. prosince 2006,
– Úvûrová smlouva (Loan Agreement) ze dne 10. ãervence 2006.
• Se spoleãností První Callin agentura a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 121/1658, PSâ: 140 21, Iâ: 27108562, byly uzavﬁeny:
– Smlouva o upsání akcií ze dne 27. záﬁí 2006,
– Dohoda o zapoãtení pohledávek ze dne 29. záﬁí 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 1. února 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 4. ﬁíjna 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 25. ﬁíjna 2006,
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 5. ãervna 2006 (v objektu na adrese tﬁ. Míru 2647, Pardubice),
– Smlouva o podnájmu nebytov˘ch prostor ze dne 4. ledna 2007(v objektu na adrese Türkova 9, Praha 4),
– Dodatek ã. 1 ze dne 14. ãervna 2006 ke Smlouvû o pÛjãce ze dne 15. ãervna 2005,
– Dodatek ã. 1 ze dne 1. srpna 2006 ke smlouvû o obchodním zastoupení,
– Dodatek ã. 2 ke smlouvû o nájmu movit˘ch vûcí,
– Dohoda o poskytnutí dovolené a úhradû vyplacené náhrady mzdy za poskytnutou dovolenou,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za úãastnick˘ poplatek na semináﬁi,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za povinné ruãení.
• Se spoleãností Public Picture & Marketing a.s. se sídlem v Praze 1, PurkyÀova 74/2, PSâ: 113 04, Iâ: 25667254, byly uzavﬁeny:
– Dodatek ã. 6 ze dne 1. února 2006 ke smlouvû o poskytování sluÏeb ze dne 1. záﬁí 2000,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za zaji‰tûní víz,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za letenky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní odpovûdnosti podnikatelÛ,
– Pojistná smlouva o Ïivelním poji‰tûní movit˘ch vûcí,
– Pojistná smlouva na sdruÏené poji‰tûní motorov˘ch vozidel.
• Se spoleãností REFICOR s.r.o. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 25600958, byly uzavﬁeny:
– Kupní smlouva na movit˘ majetek ze dne 31. ãervence 2006,
– Smlouva o nájmu movit˘ch vûcí ze dne 30. ãervna 2006,
– Smlouva o nájmu movit˘ch vûcí ze dne 31. ãervence 2006,
– Smlouva o nájmu dopravního prostﬁedku ze dne 7. prosince 2006,
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– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 28. ãervna 2006 (v objektu na adrese nám. 28. ﬁíjna 20, Hradec Králové),
– Smlouva o nájmu nebytov˘ch prostor ze dne 1. srpna 2006 (v objektu na adrese Spálená 75/16, Praha 1),
– Smlouva o nájmu garáÏov˘ch stání ze dne 25. ãervence 2006 (v objektu na adrese nám. 28. ﬁíjna 20, Hradec Králové),
– Dohoda o úhradû nákladÛ za telefonní poplatky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za stravenky,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za frankovací stroj,
– Dohoda o úhradû nákladÛ na svoz po‰ty,
– Dohoda o údrÏbû telefonní ústﬁedny,
– Dohoda o úhradû nákladÛ za zákaznické jízdy.
• Se spoleãností TERMIZO a.s. se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 571, PSâ: 460 06, Iâ: 64650251, byly uzavﬁeny:
– Pojistná smlouva na poji‰tûní odpovûdnosti,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní v˘poãetní techniky,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní strojÛ,
– Pojistná smlouva na odcizení vûcí,
– Pojistná smlouva o Ïivelním poji‰tûní movit˘ch vûcí.
• Se spoleãností Univerzální správa majetku a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSâ: 140 21, Iâ: 60192330, byly uzavﬁeny:
– Pojistné smlouvy na poji‰tûní profesní odpovûdnosti,
– Pojistná smlouva na poji‰tûní cenností pro pﬁípad krádeÏe nebo loupeÏe,
– Pojistná smlouva o Ïivelním poji‰tûní movit˘ch vûcí,
– Pojistná smlouva na sdruÏené poji‰tûní motorového vozidla.
•Se spoleãností é·˘ecÚ‚Ó Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ «îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÒÂ‚ËÒ» se sídlem v Ruské federaci, 123022, Moskva, ulice Pravdy, dÛm ã. 8,
str. 1, Iâ: 7703304510, byla uzavﬁena:
– Smlouva o pﬁevodu cenn˘ch papírÛ ze dne 11. prosince 2006.

Ve‰keré v˘‰e uvedené smlouvy byly uzavﬁeny za podmínek obvykl˘ch v obchodním styku, stejnû tak jako byla ve‰kerá poskytnutá a pﬁijatá plnûní na základû
tûchto smluv poskytnuta za podmínek obvykl˘ch v obchodním styku, a z tûchto smluv nevznikla Spoleãnosti Ïádná újma.
V zájmu nebo na popud propojen˘ch osob nebyla Spoleãností pﬁijata nebo uskuteãnûna v úãetním období roku 2006 Ïádná opatﬁení a jiné právní úkony.
Statutární orgán prohla‰uje, Ïe tuto zprávu sestavil s vynaloÏením péãe ﬁádného hospodáﬁe a Ïe údaje uvedené v této zprávû jsou správné a úplné.
V Praze dne 30. bﬁezna 2007

Ing. Ladislav Bartoníãek, M.B.A.
pﬁedseda pﬁedstavenstva

JUDr. Jan JeÏdík
ãlen pﬁedstavenstva
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Generální
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pro rozvoj L&P aktivit

V˘konn˘ ﬁeditel
pro strategii a rozvoj
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Úsek controllingu
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Odbor pojistné
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neÏivotního
poji‰tûní

Úsek provozu IT

Úsek personální

Úsek prodeje pﬁes
externí partnery

Úsek odpovûdn˘ch
pojistn˘ch
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Úsek produktového
managementu ÎP

Odbor provozní
podpory NÎP

Úsek strategie
a architektury IT

Úsek ekonomick˘

Regiony

Úsek pojistné
matematiky
a anal˘z ÎP

Odbor
produktového
managementu
PMV

Úsek likvidace NÎP

Agentury

Úsek underwritingu

Úsek prodeje
podnikatelského
poji‰tûní

Odbor
produktového
managementu
poji‰tûní majetku
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Námûstek
pro zaji‰tûní
a mezinárodní
underwriting
Úsek zaji‰tûní

Referát
administrativy

Odbor – kanceláﬁ
âeského
jaderného poolu

Úsek interního
auditu
a vy‰etﬁování

Odbor
komunikace
a compliance

Úsek
risk
managementu

Odbor
právní

Úsek
programové
kanceláﬁe
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Údaje o osobách odpovědných
za výroční zprávu
PROHLÁ·ENÍ
Prohla‰ujeme, Ïe údaje uvedené v této v˘roãní zprávû odpovídají skuteãnosti a Ïe nebyly vynechány Ïádné podstatné informace, které by mohly ovlivnit
správné a pﬁesné posouzení emitenta a jím vydan˘ch cenn˘ch papírÛ.

Ing. Ladislav Bartoníãek, M.B.A
pﬁedseda pﬁedstavenstva

JUDr. Jan JeÏdík
ãlen pﬁedstavenstva

OVù¤ENÍ ÚâETNÍ ZÁVùRKY
Úãetní závûrku Spoleãnosti od roku 1993 ovûﬁuje KPMG âeská republika Audit, s.r.o. Úãetní závûrka roku 2006 byla ovûﬁena dne 30. bﬁezna 2007.
Iâ:
Sídlo:
Oprávnûná auditorská spoleãnost
Odpovûdn˘ auditor:
âíslo dekretu:

49619187
PobﬁeÏní 648/1a, 186 00 Praha 8
licence ã. 71
Ing. Franti‰ek Dostálek
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ADRESÁ¤ VYBRAN¯CH SPOLEâNOSTÍ FINANâNÍ SKUPINY âESKÉ POJI·ËOVNY
âeská poisÈovÀa – Slovensko, akciová spoloãnosÈ
Adresa:
Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 258 276 666
Fax:
+421 258 276 100
E-mail:
cps@cps.sk
Internetová adresa:
www.cps.sk
Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Truhláﬁská 1106/9, 110 00 Praha 1
+420 221 109 111
+420 221 109 518
pfcp@pfcp.cz
www.pfcp.cz

âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
Adresa:
Infolinka:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
+420 841 111 132
+420 267 222 515
+420 267 222 936
pojistovna@zdravi.cz
www.zdravi.cz

âP INVEST investiãní spoleãnost, a.s.
Adresa:
PurkyÀova 74/2, 110 00 Praha 1
Infolinka:
+420 844 111 121
Tel.:
+420 224 052 148
Fax:
+420 224 052 273
E-mail:
info@cpinvest.cz
Internetová adresa:
www.cpinvest.cz
PPF banka a.s.
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Na StrÏi 1702/65, 140 62 Praha 4
+420 221 611 310
+420 221 611 780
info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

PPF Asset Management a.s.
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Na Pankráci 121/1658, 140 21 Praha 4
+420 224 555 201
+420 224 555 304
am@ppf.cz
www.ppf.cz

âe‰skaja strachovaja kompanija o.o.o.
Adresa:
ul. Pravdy 8, budova ã. 1, 125 040 Moskva
Ruská federace
Tel.:
+7 (495) 785 82 00
Fax:
+7 (495) 785 82 09
E-mail:
info@czins.ru
Internetová adresa:
www.czins.ru
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ADRESÁ¤ CENTRÁLY, REGIONÒ A SÍDLA AGENTUR âESKÉ POJI·ËOVNY
âeská poji‰Èovna a.s.
Sídlo spoleãnosti:
Pracovi‰tû centrály:
Klientsk˘ servis âP:
Asistenãní sluÏba pro motoristy:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
Region Praha
Adresa:

Tel.:
Agentury:
Region jiÏní âechy
Adresa:

Tel.:
Agentury:
Region západní âechy
Adresa:

Tel.:
Agentury:
Region severní âechy
Adresa:

Tel.:
Agentury:

Spálená 75/16
113 04 Praha 1
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
+420 841 114 114
+420 224 557 004
+420 224 051 111
+420 224 052 200
klient@cpoj.cz
www.ceskapojistovna.cz

Regionální ﬁeditelství
PurkyÀova 74/2
113 06 Praha 1
+420 224 052 113
Revoluãní 2, Hráského 2231, ·tefánikova 10, Molákova 11, Sokolovská 55, Litevská 8, Kaplanova 8

Regionální ﬁeditelství
PraÏská 1280
370 04 âeské Budûjovice
+420 387 738 111
âeské Budûjovice, Jihlava, JindﬁichÛv Hradec, Strakonice, Tábor, Tﬁebíã, Îìár nad Sázavou

Regionální ﬁeditelství
Slovanská alej 24A
326 63 PlzeÀ
+420 377 414 111
Bene‰ov, Beroun, DomaÏlice, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, PlzeÀ, Pﬁíbram, Tachov

Regionální ﬁeditelství
Felberova 4/8
460 95 Liberec
+420 485 344 611
âeská Lípa, Dûãín, Chomutov, Liberec, Litomûﬁice, Mûlník, Mladá Boleslav, Most, Rakovník, Teplice, Turnov,
Ústí nad Labem
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Region v˘chodní âechy
Adresa:

Tel.:
Agentury:
Region jiÏní Morava
Adresa:

Tel.:
Agentury:
Region severní Morava
Adresa:

Tel.:
Agentury:

Regionální ﬁeditelství
nám. 28. ﬁíjna 20
500 02 Hradec Králové
+420 466 814 111
Hradec Králové, Chrudim, Jiãín, Kolín, Náchod, Nymburk, Pardubice, Svitavy, Vrchlabí, Vysoké M˘to

Regionální ﬁeditelství
Ra‰ínova 7
601 66 Brno
+420 542 181 111
Blansko, Brno, Bﬁeclav, Hodonín, KromûﬁíÏ, Uherské Hradi‰tû, Vy‰kov, Zlín, Znojmo

Regionální ﬁeditelství
28. ﬁíjna 60
702 00 Ostrava
+420 596 271 111
Fr˘dek-Místek, Havíﬁov, Hranice, Nov˘ Jiãín, Olomouc, Opava, Ostrava, ·umperk, Vsetín
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Název spoleãnosti:
Sídlo spoleãnosti:
Pracovi‰tû centrály:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení:

âeská poji‰Èovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
+420 224 051 111
+420 224 052 200
klient@cpoj.cz
www.ceskapojistovna.cz
Komerãní banka, a.s.
ãíslo úãtu: 17433-021/0100

Konzultace obsahu, design, produkce a v˘roba:
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