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Úvod
Èeská pojiš•ovna (dále též „Spoleènost“), na niž se vztahuje povinnost podávat zprávy v souladu se smìrnicí Solventnost II, musí
uveøejnit svou vlastní Zprávu o solventnosti a finanèní situaci (dále jen „SFCR“). Tento požadavek je v souladu se smìrnicí
2009/138/ES (dále jen „Smìrnice Solventnost II“) i s naøízením v pøenesené pravomoci 2015/35/ES (dále jen „naøízení“) a souvisejícími
pokyny.
Hlavními pøíjemci SFCR jsou pojistníci a jiné oprávnìné osoby, kterým SFCR zajiš•uje vyšší transparentnost trhu podporováním
používání nejlepších osvìdèených postupù, a zároveò vyšší dùvìru trhu, která vede k lepšímu porozumìní pojiš•ovnictví.
Obsah SFCR je definován primárními právními pøedpisy a souvisejícími provádìcími naøízeními – obsahuje podrobné informace o
klíèových aspektech podnikání, jako je popis obchodní èinnosti a hospodáøských výsledkù, øídícího a kontrolního systému, rizikového
profilu, hodnocení aktiv a závazkù a øízení kapitálu – pro úèely solventnosti.
Pokud není stanoveno jinak, pøi zveøejòování informací zmínìných v této zprávì jsou údaje vyjadøující penìžní èástky udávány v tisících
v èeských korunách („Kè“), což je funkèní mìna Spoleènosti. Nevýznamné rozdíly mohou vzniknout v dùsledku zaokrouhlování.
Tento dokument byl schválen pøedstavenstvem dne 7. kvìtna 2018.
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Seznam zkratek
AFS

AHD

ALAE
ALM
AMSB

BEL

Available For Sale

Realizovatelné cenné
papíry

Accident, Health and Úrazové a zdravotní
pojištìní a pojištìní
Disability
pro pøípad invalidity
Allocated Loss
Pøímo pøiøaditelné náklady
Adjustment
na zpracování pojistných
Expenses
událostí
Asset Liability
Øízení aktiv a závazkù
Management
Administrative,
Administrativní, øídící a
Management and
kontrolní orgán
Supervisory Body
Discounted Best
Diskontovaný nejlepší
Estimate of
odhad závazkù
Liabilities

Pensions Authority

EU
countries

Expected Profit
Includes in Future
Premiums
Countries of the
European Union

EUR

Euro

Euro

FV

Fair Value

Reálná hodnota

FVTPL

Fair value through
Profit and Loss

Reálná hodnota
zachycená ve výkazu
zisku a ztráty

FX

Foreign eXchange

Mìnový kurs

FY

Financial Year

Finanèní rok

EPIFP

GAAP

BoD

Board of Directors

Pøedstavenstvo

BOF

Basis Own Funds

Primární kapitál

BSCR

Basic Solvency
Capital Ratio

Základní solventnostní
kapitálový požadavek

CAT

CATastrophic risk

Katastrofické riziko

CAT XL

CATastrophic
eXcess of Loss
reinsurance contract

Zajištìní škodního
nadmìrku pro
katastrofická rizika

CB

Contract Boundaries

Hranice pojistné smlouvy

GIGP

Counterparty Default
Adjustment
Central and Eastern
Europe
Chief Executive
Officer
Chief Financial
Officer
Czech Insurers'
Bureau
Capital Management
Plan

Úprava daná selháním
protistrany

GIRG

CoC

Cost of Capital

Náklady na kapitál

COR

Combined Ratio

Kombinovaný pomìr

CRO

Chief Risk Officer

Vedoucí funkce øízení rizik

CV

Curriculum Vitae

Životopis

IT

CZK

Czech Crowns

Èeská koruna

L

Czech Insurance
Nuclear Pool
Directors and
Officers liability
Development Factor
Models

Èeský pojiš•ovací jaderný
fond
Odpovìdnost øeditelù a
managementu
Model založený na
vývojových faktorech
Odložená daòová
pohledávka

CDA
CEE
CEO
CFO
CIB
CMP

CzNIP
D&O
DFM
DTA
DTL
EC
EIOPA

Deferred Tax Asset
Deferred Tax
Liability
European
Committee
European Insurance
and Occupational

Støední a východní Evropa

GCRO
Generali

IAS

Generální øeditel
Øeditel finanèního útvaru

zamìstnanecké penzijní
pojištìní
Oèekávané zisky
zahrnutné v budoucím
pøedepsaném pojistném

IBNR

Èeská kanceláø pojistitelù

ICS

Plán øízení kapitálu

ID number

IFRS

LAE
LAF

Generally Accepted
Accounting
Principles
Group Chief Risk
Officer
Assicurazioni
Generali S.p.A. - the
ultimate parent
company of the
Company
Group Investment
Governance Policy
Group Investments
Risk Guidelines
International
Accounting
Standards
Technical Provision
on Incurred But Not
Reported Claims
Internal Control
System
IDentification
number
International
Financial and
Accounting
Standards
Information
Technology

Zemì Evropské unie

Všeobecnì uznávané
úèetní principy
Skupinový øeditel pro
øízení rizik
Assicurazioni Generali
S.p.A. – Koneèná
ovládající osoba
Skupinová politika správy
investic
Skupinová riziková
smìrnice
Mezinárodní úèetní
standardy
Technická rezerva na
nastalé, ale nenahlášené
škody
Interní kontrolní systém
Identifikaèní èíslo
Mezinárodní standardy
úèetního výkaznictví
Informaèní technologie

Life insurance

Životní pojištìní

Loss adjustment
expenses
Life Actuarial
Function

Náklady na vyøízení
pojistných událostí
Aktuárská funkce
životního pojištìní
Sbìr dat týkajících se
škod

LDC

Loss Data Collection

LoB

Line of Business

Skupina pojištìní

Long Term Incentive
programs
Minimum Capital
Requirement
Millions of Czech
Crowns

Dlouhodobé motivaèní
odmìny
Minimální kapitálový
požadavek

Odložený daòový závazek

LTI

Evropská komise

MCR

Evropský orgán pro
pojiš•ovnictví a

MCZK

Milión èeských korun
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Pojištìní odpovìdnosti z
provozu motorového
vozidla (povinné ruèení)
Rozvaha založená na
tržních hodnotách

MTPL

Motor Third Party
Liability

MVBS

Market Value
Balance Sheet

MVM

Market Value Margin Tržní pøirážka
Natural Catastrophic
excess of loss
reinsurance contract

Zajistná smlouva pro
zajištìní škodního
nadmìrku pro pøípad
katastrofických rizik

NCC

New Civil Code

Nový obèanský zákoník

NG

Percentage of IFRS
Net Outstanding
Claims Reserve on
IFRS Gross
Outstanding Claims
Reserve for each
accident year.

Procento èisté rezervy
podle IFRS na nevyøízené
pojistné události z hrubé
rezervy podle IFRS na
nevyøízené pojistné
události

Non-life insurance

Neživotní pojištìní

NAT CAT

NL

Council of 25
November 2009.
SLT

Similar to Life
Techniques

Techniky podobné tìm
používaným v životním
pojištìní

the
Bureau

Small and Medium
Enterprise business
Special Purpose
Vehicle
Short Term variable
Incentives
Thousands of Czech
Crowns
Czech Insurers'
Bureau

TP

Technical Provisions

Technické rezervy

TPL

Third Party Liability

Pojištìní obecné
odpovìdnosti

SME
SPV
STI
TCZK

TRCR

Technical Reserves
Coverage
Requirement
Undiscounted Best
Estimate of
Liabilities

Malé a støední podniky
Subjekt zvláštního urèení
Krátkodobé motivaèní
odmìny
Tisíc èeských korun
Èeská kanceláø pojistitelù

Požadavek na krytí
technických rezerv

Outstanding Claims
Reserve
Own Risk and
Solvency
Assessment
Property & Casualty,
Non-life insurance

Rezerva na nevyøízené
pojistné události

UL
(products)

Unit Linked products

Neživotní pojištìní

Profit and Loss

Výkaz zisku a ztráty

ULAE

Probability
Distribution Forecast
Partial Internal
Model
Quantitative
Reporting Template

Prognóza rozdìlení
pravdìpodobnosti

Unallocated Loss
Adjustment
Expenses

Produkty investièního
životního pojištìní
Nepøiøazené náklady na
vyøizování pojistných
událostí

UW

Underwriting

Upisovací

Èásteèný interní model

VaR

Value at Risk

Výpoèet hodnoty v riziku

XL

Excess of Loss
reinsurance

Zajištìní škodního
nadmìrku

RA

Risk Adjustment

Riziková úprava

YE

End of the Year

Konec roku

RAF

Risk Appetite
Framework

Rámec rizikového apetitu

RBNS

Reported But Not
Settled

ResQ

Group Reserving
Tool

Rezerva na nahlášené, ale
nezlikvidované pojistné
události
Nástroj skupiny pro
stanovení rezerv

RFF

Ring Fenced Funds

Úèelovì vázané fondy

RM

Risk Margin

Riziková pøirážka

RSR

Regular Supervisory
Report

Pravidelná zpráva dohledu

OCR
ORSA
P&C
P&L
PDF
PIM
QRT

SAA
SCR
SFCR

SII

Strategic Asset
Allocation
Solvency Capital
Requirement
Solvency and
Financial Condition
Report
Solvency II: the set
of legislative and
regulatory provisions
introduced following
the issue of Directive
2009/138/EC of the
European
Parliament and the

Vlastní posouzení rizik a
solventnosti

Kvantitativní výkazy

Strategická alokace aktiv
Solventnostní kapitálový
požadavek
Zpráva o solventnosti a
finanèní situaci
Solventnost II: legislativní
a regulatorní pøedpisy
zavedené na základì
vydané smìrnice
2009/138/EC Evropského
Parlamentu a Rady dne
25. listopadu 2009

UBEL

Nediskontovaný nejlepší
odhad závazkù
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Shrnutí
Cílem Zprávy o solventnosti a finanèní situaci (SFCR) je zvýšit transparentnost na trhu s pojištìním, který vyžaduje, aby pojiš•ovny a
zajiš•ovny roènì zveøejòovaly informace o své solventnosti a finanèní situaci.

ÈINNOST A VÝSLEDKY (SEKCE A)
Èeská pojiš•ovna je univerzální pojiš•ovnou poskytující celé spektrum služeb, pokrývající jak individuální životní a neživotní pojištìní,
tak pojištìní pro malé, støední a velké klienty v oblasti prùmyslových a podnikatelských rizik a také v zemìdìlství.
Mezinárodní ratingová agentura A. M. Best specializující se na sektor pojiš•ovnictví potvrdila dne 13.12.2017 Èeské pojiš•ovnì rating
finanèní síly na úrovni „A“ (Excellent) se stabilním výhledem a úvìrový rating na úrovni „a”, kde vylepšila výhled ze stabilního na
pozitivní. Ratingové hodnocení odráží, že Èeská pojiš•ovna je dlouhodobì majetkovì silnou a stabilní spoleèností. Ratingová agentura
A. M. Best dále pozitivnì hodnotí provozní výkonnost, výhodný obchodní profil a náležité øízení rizik se solidní kapitálovou pozicí.
Ratingové hodnocení Èeské pojiš•ovny má dlouhou tradici. Èeská pojiš•ovna obdržela svùj první rating v roce 1998 od spoleènosti DCR
(Duff and Phelps, nyní Fitch). V následujících letech byla Èeská pojiš•ovna hodnocena ratingovou agenturou Moody’s and Standard
and Poor’s. V posledních tøech letech prochází Èeská pojiš•ovna procesem ratingového hodnocení u agentury A. M. Best, která se
specializuje na sektor pojiš•ovnictví.
Èeská pojiš•ovna spravuje celkem více než osm miliónù pojistných smluv a její podíl na èeském pojistném trhu pøekraèuje 22 procent.

22%
7 000 000
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Neživotní pojištìní
3 769 093 3 733 905

2 932 634

2 879 013
2 277 994
2 028 042

1 072 970

1 070 986
537 041

Pojištìní odpovìdnosti
Ostatní pojištìní
Pojištìní pro pøípad
z provozu motorových motorových vozidel požáru a jiých škod na
vozidel
majetku
Èisté zasloužené pojistné 2017

Obecné pojištìní
odpovìdnosti

495 800

Jiné

Èisté zasloužené pojistné 2016

Èeská pojiš•ovna si i v roce 2017 udržela vedoucí postavení poskytovatele služeb neživotního pojištìní s podílem 24,4% na trhu.
Výsledky neživotního pojištìní na èeském trhu odrážejí celkové ekonomické oživení. Pøedpis pojistného zaznamenal mírný nárùst
v oblasti povinného ruèení a výrazný nárùst v oblasti havarijního ruèení, ostatní oblasti neživotního pøedpisu nezaznamenaly výrazný
pohyb.

Životní pojištìní

4 008 830
3 714 340

1 902 787
1 593 867

Pojištìní s podílem na zisku

1 575 966

Pojištìní s plnìním vázaným na index
nebo hodnotu investièního fondu
Èisté pojistné 2017

1 971 840

Ostatní životní pojištìní

Èisté pojistné 2016

V životním pojištìní bìžnì placené pøedepsané pojistné kleslo meziroènì o 370 mil. Kè z dùvodu pokraèujícího poklesu kmene. V roce
2017 nebyl nový obchod schopen kompenzovat pokles portfolia.

8

Èeská pojiš•ovna a.s. ! Zpráva o solventnosti a finanèní situaci 2017

ØÍDÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM (SEKCE B)
Øídící a kontrolní systém Spoleènosti je nastaven tak, aby zajistil: úèinnost a efektivitu operací, spolehlivost úèetního výkaznictví, soulad
s právními a správními pøedpisy, vývoj a dodržování strategií Spoleènosti, vyhledávání a prevenci støetu zájmù a interního podvodu.
Pøimìøenost øídícího a kontrolního systému podléhá jednou za rok pøezkumu ze strany funkce vnitøního auditu. V øídícím a kontrolním
systému nedošlo v prùbìhu roku k žádným významným zmìnám.

RIZIKOVÝ PROFIL (SEKCE C)
Èeská pojiš•ovna je èlenem Skupiny Generali a pro výpoèet dostupných finanèních zdrojù a výpoèet kapitálových požadavkù na krytí
rizik, jimž je vystavena, využívá interní postup (interní model), pøièemž postupuje konzistentnì se základním rámcem pøedpisù
Solventnost II. Dne 7. bøezna 2016 bylo Spoleènosti regulatorními úøady schváleno použití vlastního interního modelu pro výpoèet
regulatorního solventnostního kapitálového požadavku
Systém øízení rizik tvoøí tøi hlavní pilíøe:
i.
ii.
iii.

proces posuzování rizik: jeho cílem je zjiš•ování a hodnocení rizik a solventnosti Spoleènosti,
proces øízení a kontroly rizik: jeho cílem je stanovení a kontrola manažerských rozhodnutí ve vztahu k pøíslušným rizikùm,
kultura øízení rizik: jejím cílem je zohlednìní povìdomí o rizicích pøi rozhodování a zvýšení tvorby hodnot.

Spoleènost v oblasti øízení rizik zavedla politiky a vnitøní smìrnice, které upravují øízení veškerých významných rizik, jimž je Spoleènost
vystavena. V rizikovém profilu Spoleènosti nedošlo ve srovnání s rokem 2016 k žádným významným zmìnám.

Struktura celkového kapitálového požadavku dle Solvency II (SCR) pøed diverzifikací

2017
Operaèní
riziko
7%
Neživotní
upisovací
riziko
20%

Životní
upisovací
riziko
6%

Daòový
strop
1%
Finanèní
rizika
33%

Operaèní
riziko
6%

Daòový
strop
4%

2016

Úpravy
modelu
3%
Finanèní
rizika
34%

Neživotní
upisovací
riziko

Životní
upisovací
riziko
4%
Úvìrová
rizika
33%

Úvìrová
rizika
32%
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OCEÒOVÁNÍ PRO ÚÈELY SOLVENTNOSTI (SEKCE D)
V sekci D je uveden kompletní pøehled metod oceòování aktiv a závazkù pro úèely solventnosti. Obecným principem pro oceòování je
ekonomický, tržnì konzistentní pøístup, který používá pøedpokladù, které by úèastníci trhu použili pøi ocenìní stejných aktiv nebo závazkù
(èlánek 75 Smìrnice evropského parlamentu a rady Solventnost II). Aktiva a závazky, jiné než pojistné závazky (technické rezervy) jsou v
podstatì rozpoznány v souladu s Mezinárodními úèetními standardy (IFRS) a souvisejícími interpretacemi schválenými Evropskou unií
pøed rozvahovým dnem, a to pokud pøedstavují ocenìní, které je konzistentní s tržním pøístupem.
Technické rezervy pro úèely solventnosti jsou vypoèítány jako souèet nejlepšího odhadu hodnoty pojistných závazkù plus riziková
pøirážka.
Významné metody a pøedpoklady použité pøi oceòování jsou detailnìji uvedeny v kapitole D.2. a nedošlo u nich k žádným významným
zmìnám.

ØÍZENÍ KAPITÁLU (SEKCE E)
Spoleènost pravidelnì hodnotí svou solventnost, která se dovozuje z pomìru jejího dostupného kapitálu a kapitálového požadavku.
Èeská pojiš•ovna má velmi silnou kapitálovou pozici. Ke konci roku 2017 její pomìr použitelného kapitálu k SCR dosahuje 322% tj,
použitelný kapitál je více jak dvojnásobné výši oproti požadavku stanoveném regulací Solventnost II. Tato silná kapitálová pozice
umožòuje Spoleènosti pøestát i pøípadné dodateèné nepøíznivé vnìjší události èi události s vìtším dopadem než požaduje Solventnost II
(napøíklad katastrofické povodnì) a být schopna plnì uspokojovat závazky vùèi svým klientùm a souèasnì nadále plnit veškeré kapitálové
požadavky stanovené regulací, Èeská pojiš•ovna je univerzální pojiš•ovnou poskytující celé spektrum produktù, pokrývající jak
individuální životní a neživotní pojištìní, tak pojištìní pro malé, støední a velké klienty v oblasti prùmyslových a podnikatelských rizik a
také v zemìdìlství. Tato široká paleta produktù a velký pojistný kmen umožòuje pojiš•ovnì velmi dobøe rozložit a øídit svoji rizikovost
(“diverzifikovat” rizika), a proto Èeská pojiš•ovna dosahuje dlouhodobì stabilních finanèních výsledkù a silné kapitálové pozice. Klientovi
tato diverzifikace poskytuje jistotu silného a spolehlivého partnera, který je schopen mu pomoci za všech okolností, a to i za nepøíznivých
ekonomických podmínek.
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Regulatorní kapitálový požadavek na solventnost, základní scénáø

(v milionech Kè)

Solventnostní
kapitálový požadavek
(SCR)

Použitelný kapitál

Solventnostní pomìr

2017

8 635

27 791

322%

2016

9 880

28 965

293%

Solventnostní pomìr vzrostl ve srovnání s pøedchozím rokem díky vìtšímu poklesu solventnostního kapitálového požadavku než
použitelného kapitálu. Použitelný kapitál se meziroènì snížil. Zmìna je zpùsobena pøedevším zvýšením hodnoty finanèní závazkù, které
èásteènì kompenzuje rùst hodnoty investic (vèetnì majetkových úèastí) a pokles technických rezerv. Solventnostní kapitálový požadavek
je nižší pøedevším díky poklesu akciového a kreditního rizika (hlavním dùvodem je pokles tržní hodnoty majetkových úèastí a maturity na
tradièním životním portfoliu), vyšší daòové absorpci (zpùsobené nárùstem odloženého daòového závazku, jenž slouží jako její strop) a
nižším úpravám modelu.
Nad rámec základního scénáøe solventností pozice si Spoleènost definuje dodateèné hypotetické nepøíznivé situace (pøípadnì citlivosti),
øídí rizika z tìchto scénáøù a kvantifikuje jejich potenciální dopad na solventností pozici Spoleènosti (viz. napøíklad kapitola E.6.) I
v pøípadì tìchto dodateèných nepøíznivých situací je Spoleènost plnì schopna naplòovat regulatorní požadavky na vlastní kapitál.
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A. Èinnost a výsledky
A.1.

ÈINNOST
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEÈNOSTI

Obchodní firma

Èeská pojiš•ovna a.s.

Právní forma

akciová spoleènost

Sídlo

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1

IÈO

452 72 956

DIÈ

CZ 4527 2956

Datum vzniku

1. kvìtna 1992

Právní pøedpis

Spoleènost založil (podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona è. 92/1991 Sb., o
podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní pozdìjších pøedpisù)
Fond národního majetku Èeské republiky zakladatelskou listinou ze dne 28. dubna
1992 a vznikla zápisem do obchodního rejstøíku dne 1. kvìtna 1992.

Zápis v obchodním rejstøíku

Mìstský soud v Praze
Oddíl B, vložka 1464

Datum zápisu do obchodního rejstøíku

1. kvìtna 1992

Základní kapitál

4 000 000 000 Kè
Splaceno: 100 %
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INFORMACE O DRŽITELÍCH KVALIFIKOVANÝCH ÚÈASTÍ V POJIŠ•OVNÌ
Jediným akcionáøem Spoleènosti je spoleènost CZI Holdings N.V., se sídlem Diemerhof 42, 1112XN, Diemen, Nizozemsko, zapsaná
dne 6. prosince 2006, identifikaèní èíslo 34245976.
Spoleènost CZI Holdings je nedílnou souèástí spoleènosti Generali CEE Holding B.V., jejímž jediným vlastníkem je spoleènost
Assicurazioni Generali S.p.A. (dále jen „Generali“), která je koneènou mateøskou spoleèností Spoleènosti. Úèetní závìrky Skupiny
Generali jsou veøejnì dostupné na adrese www.generali.com.
CZI Holdings N.V.
Právní forma:

akciová spoleènost

Sídlo:

1112XN Diemen, Amsterdam, Diemerhof 42, Nizozemsko

Spisová znaèka vedená v (obchodním) rejstøíku
amsterodamské obchodní a prùmyslové
komory (IÈO):

34245976

Základní kapitál:

100 000 000 EUR

Podíl na hlasovacích právech:

100 %

Datum vzniku:

6. dubna 2006

Hlavní pøedmìt podnikání:

finanèní holding

Generali CEE Holding B.V.
Právní forma:
Sídlo:

Spoleènost s ruèením omezeným
1112XN Diemen, Amsterdam, Diemerhof 42, Nizozemsko

Spisová znaèka vedená v (obchodním) rejstøíku
amsterodamské obchodní a prùmyslové
komory (IÈO):

34275688

Základní kapitál:

100.000 EUR

Podíl na hlasovacích právech:

100 % (nepøímý)

Podíl na základním kapitálu:

100 % (nepøímý)

Datum vzniku:

8. èervna 2007

Hlavní pøedmìt podnikání:

holdingová èinnost

Assicurazioni Generali S.p.A
Právní forma:

akciová spoleènost

Sídlo:

Piazza Duca degli Abruzzi 2, Terst, Itálie

Zapsaná v obchodním rejstøíku v Terstu
pod èíslem:

00079760328

Základní kapitál:

1 556 873 283 EUR

Podíl na hlasovacích právech:

100 % (nepøímý)

Podíl na základním kapitálu:

100 % (nepøímý)

Datum vzniku:

26. prosince 1831

Hlavní pøedmìt podnikání:

poskytování pojištìní a finanèních produktù
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Orgán dohledu pøíslušný subjektu
Obchodní firma:

ÈESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Sídlo:

Na Pøíkopì 864/28, 115 03 Praha 1 – Nové Mìsto

IÈO:

48136450

Telefon:

+420 224 411 111

Fax:

+420 224 412 404

Orgán dohledu pøíslušný Skupinì
Obchodní firma:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Sídlo

Via del Quirinale 21, 00187 Øím, Itálie

IÈO:

97730600588

Telefon

+39.06.42133.1

Fax

+39.06.42133.206

Email

ivass@pec.ivass.it

Informace o externím auditorovi
Úèetní závìrky ovìøuje od roku 2012 spoleènost Ernst & Young Audit, s.r.o. Úèetní závìrka spoleènosti Èeská pojiš•ovna byla
ovìøena auditorem dne 26. bøezna 2018 a konsolidovaná úèetní závìrka spoleènosti Èeská pojiš•ovna byla ovìøena auditorem dne
26. dubna 2018.
IÈO:

267 04 153

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1

Èíslo oprávnìní:

401

Odpovìdný auditor:

Lenka Bízová

Èíslo oprávnìní:

2331

100%

99,971113%

SC GENERALI
ROM ANIA
ASIGURARE
REASIGURARE SA.
RO

100%

HR

Generali
Osiguranje d.d.

LEV
REGISTRACIJA
D.O.O.
SI

100%

Generali
Zavarovalnica
d.d.
SI

99,8%(100%)

RU

PJSIC
Ingosstrakh

Akcionarsko!dru%tvo!za!
osi guranje GE NERALI
OSI GURANJE
MONT ENEGRO
Podg orica
ME

RU

99,99%
(0,01%
GPRe)

RU

100%
Generali
Development
d.o.o. BeogradNovi Beograd
CS

LLC Novyj
Capital

99% (1%LLC Gartmay)

RU

LLC Invest.
Initsiativa

RU

100%

BG

GP Reinsurance
EAD

CZ

Nadace GCP

LLC Widewall

90% (10% Hilborn Holding)

RU

LLC Gartmay

90% (10% Hilborn Holding)

RU

90% (10% Hilborn Holding)

LLC Optimum

100%

LLC Vega

99% (1%LLC Widewall)

99,95%
(0,05%
GPRe)

57,4903%
(42,5096%
GCEE)

Akcionarsko!dru%tvo!za!
upravlj anj e
dobrovol jnim
penzij sk im fondom
GENE RALI, Beog ra d
CS

100%

Generali
Reosiguranje
Srbija a.d.o.
CS

Generali
Osiguranje
Srbija a.d.o.
CS

15,854%

15,854%

6,751%

Schéma struktury skupiny k 31. prosinci 2017

100%

CY

Durbe Ltd.

99,78%

100%

BG

Generali Z ak rila
M edi cal a nd D enta l
Center E OO D

BG

Generali
Insurance A D

CZ

Europ
Assistance s.r.o.

25 % (75% EUROP
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Èeská pojiš•ovna a.s. ! Zpráva o solventnosti a finanèní situaci 2017

100%
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CZ
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CZ

SK
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CZ
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HU
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26%

CZ
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HU
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HU
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Acredit$!s.r.o.

80,4%(19,6%
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Generali
Investments
CEE, investi"n !
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CZ

38,53%(33,03%
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Biztos%t& HUN,
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Pois"ov'a SVK)
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Republiky 3a,
s.r.o.
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PALAC KRIZIK
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N.V.
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Offices a.s.
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PL
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DCEØINÉ SPOLEÈNOSTI
Níže uvedená tabulka obsahuje podrobnosti o dceøiných a pøidružených spoleènostech Spoleènosti v roce 2017:

Obchodní firma

Poznámka

Stát

Velikost
vlastnického
podílu (v %)

Podíl na
hlasovacích
právech (v %)

Direct Care s.r.o.

Èeská republika

31,00

31,00

Èeská pojiš•ovna ZDRAVÍ a.s.

Èeská republika

100,00

100,00

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investièní fond

3

Èeská republika

61,85

61,85

FINHAUS a.s.

1

Èeská republika

100,00

100,00

Èeská republika

Nadace GCP
Acredité s.r.o.
4

CP Strategic Investments N.V.

Èeská republika

80,40

80,40

Nizozemsko

100,00

100,00

Rumunsko

99,90

99,90

Slovensko

100,00

100,00

Paøížská 26, s.r.o.

Èeská republika

100,00

100,00

PALAC KRIZIK a.s.

Èeská republika

50,00

50,00

Europ Assistance s.r.o.

Èeská republika

25,00

25,00

Èeská republika

100,00

100,00

Generali SAF de Pensii Private S.A.
5

Green Point Offices a.s.

2

ÈP Distribuce s.r.o.

Níže uvedená tabulka obsahuje podrobnosti o dceøiných a pøidružených spoleènostech Spoleènosti v roce 2016:

Obchodní firma

Stát

Velikost
vlastnického
podílu (v %)

Podíl na
hlasovacích
právech (v %)

Direct Care s.r.o.

Èeská republika

28,00

28,00

Èeská pojiš•ovna ZDRAVÍ a.s.

Èeská republika

100,00

100,00

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investièní fond

Èeská republika

60,16

60,16

FINHAUS a.s.

Èeská republika

100,00

100,00

Nadace GCP

Èeská republika

Acredité s.r.o.

Èeská republika

80,40

80,40

Nizozemsko

100,00

100,00

CP Strategic Investments N.V.
Generali SAF de Pensii Private S.A.

Rumunsko

99,90

99,90

Green Point Offices a.s.

Slovensko

100,00

100,00

Paøížská 26, s.r.o.

Èeská republika

100,00

100,00

PALAC KRIZIK a.s.

Èeská republika

50,00

50,00

Europ Assistance s.r.o.

Èeská republika

25,00

25,00

ÈP Distribuce s.r.o.

Èeská republika

100,00

100,00

Podrobné údaje o transakcích s dceøinými spoleènostmi Spoleènosti jsou uvedeny níže.
1.

Navýšení kapitálu spoleènosti FINHAUS a.s.

Dne 15. kvìtna 2017 Èeská pojiš•ovna navýšila svou investici ve spoleènosti FINHAUS a.s. penìžním pøíplatkem mimo základní kapitál
v èástce 34,8 mil. Kè. Dne 6. záøí 2017 schválila další pøíplatek mimo základní kapitál v èástce 60 mil. Kè. Smyslem tìchto investic je
zajistit dostateènou likviditu dceøiné spoleènosti a posílit její kapitálovou pozici.
2.

Navýšení kapitálu spoleènosti ÈP Distribuce, s.r.o.

Dne 30. kvìtna 2017 Èeská pojiš•ovna navýšila svou investici ve spoleènosti ÈP Distribuce, s.r.o., a to nepenìžním pøíplatkem mimo
základní kapitál. Nepenìžní pøíplatek byl realizován vkladem hmotného majetku v zùstatkové hodnotì 14,2 mil. Kè.
Dne 21. èervna 2017 Èeská pojiš•ovna jako jediný akcionáø schválila navýšení základního kapitálu této dceøiné spoleènosti z 1,8 mil. Kè
na 2 mil. Kè.
3.

Navýšení kapitálu spoleènosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investièní fond

Dne 2. èervna 2017 schválila valná hromada akcionáøù této spoleènosti zvýšení základního kapitálu o 37 mil. Kè. Bylo vydáno celkem
37 nových akcií ve jmenovité hodnotì 1 mil. Kè na jednu akcii. Upisovací cena akcie èinila 17,72 mil. Kè, z èehož 16,72 mil. Kè je emisní
ážio. Èeská pojiš•ovna upsala 29 novì vydaných akcií za celkovou upisovací cenu 513,88 mil. Kè.
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4.

Snížení kapitálu spoleènosti CP Strategic Investments N.V.

Dne 8. listopadu 2017 Èeská pojiš•ovna schválila vrácení pøíplatku mimo základní kapitál v èástce 250 mil. Kè.
5.

Snížení hodnoty spoleènosti Green Point Offices

Vzhledem ke snížení tržní hodnoty budovy, která pøedstavuje hlavní aktivum této dceøiné spoleènosti, došlo také ke snížení její hodnoty
a Èeská pojiš•ovna se rozhodla zaúètovat ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 79 mil. Kè.

HLAVNÍ DRUHY POJIŠTÌNÍ A HLAVNÍ ZEMÌPISNÉ OBLASTI
Hrubé zasloužené pojistné

2017

2016

Pojištìní obèanskoprávní odpovìdnosti z provozu motorových vozidel

4 827 022

4 744 087

Ostatní pojištìní motorových vozidel

3 893 374

3 474 473

7 482 781

Pojištìní pro pøípad požáru a jiných škod na majetku

7 307 408

Obecné pojištìní odpovìdnosti

2 226 174

2 168 460

Ostatní neživotní pojištìní

1 164 934

1 110 544

Neživotní pojištìní celkem

19 594 285

18 804 972

Pojištìní s podílem na zisku

3 714 340

4 008 830

Pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu (investièní
životní pojištìní)

1 593 867

1 575 966

Ostatní životní pojištìní

3 100 044

3 205 349

Životní pojištìní celkem

8 408 251

8 790 145

Veškeré výnosy jednotlivých segmentù jsou vytváøeny z prodeje externím klientùm. Žádný jednotlivý externí klient nevytváøí 10 èi více
procent výnosù Spoleènosti.
Spoleènost v roce 2017 i 2016 pùsobila zejména v Èeské republice a v zemích EU. Více než 99% pøíjmù z pojistných smluv v tìchto
letech pocházelo od klientù z Èeské republiky.

VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ ÈI
VE VYKAZOVANÉM OBDOBÍ

JINÉ

UDÁLOSTI,

KE

KTERÝM

DOŠLO

Externí rating Spoleènosti
Dne 13. prosince 2017 udìlila ratingová agentura A.M. Best Spoleènosti rating finanèní síly na úrovni A (Excellent) se stabilním
výhledem a úvìrový rating na úrovni „a“, u nìhož zlepšila výhled ze stabilního na pozitivní.
Maturita vydaných dluhopisù Spoleènosti
Dne 13. prosince 2012 vydala Èeská pojiš•ovna v rámci svého dluhopisového programu 500 000 000 dluhopisù v celkové nominální
hodnotì 500 mil. Kè. Dluhopisy byly splaceny v souladu s programem k datu 13. prosince 2017.
Distribuèní sí•
Spoleènost ÈP Distribuce a.s. (do 1. ledna 2018 ÈP Distribuce s.r.o.), pùvodnì Generali Development s.r.o., odkoupila v roce 2016
Èeská pojiš•ovna od Generali Pojiš•ovny a.s. a v roce 2017 probìhla její transformace na zprostøedkovatele pojištìní. Transformace
byla formálnì završena ke konci prvního ètvrtletí roku 2017.
Hlavním úkolem ÈP Distribuce s.r.o. je zachovat pro klienty Èeské pojiš•ovny komplexnost poskytovaných služeb nejménì v takové
míøe, v jaké tomu bylo pøed novelou zákona o pojiš•ovnictví. Proto byly do ÈP Distribuce pøevedeny èinnosti a služby, které døíve
zajiš•ovala tzv. interní distribuèní sí• vèetnì poboèek Èeské pojiš•ovny.
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Herwart
V øíjnu 2017 zasáhl Èeskou republiku vichøice Herwart. V souvislosti s orkánem byl vyhlášen kalamitní režim a náklady na pojistné
události dosáhly 233 mil. Kè.
Mimo výše zmínìné, Spoleènost provozovala v roce 2017 a 2016 bìžnou èinnost a neexistují žádné další významné obchodní nebo jiné
události, které by mìly být zveøejnìny.

NEŽIVOTNÍ POJIŠTÌNÍ

891 445
1 383 959
1 155 104

Èistá hodnota

Vynaložené náklady

0

2 275 404

Podíl zajistitelù

Hrubá hodnota – pøijaté neproporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøijaté proporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøímé pojištìní

Náklady na pojistná plnìní

777 391

1 693 504

1 070 139

70 241

2 693 402

2 277 994

1 273 258

1 843 710

1 604 469

468 895

2 979 284

3 769 093

456 805

425 221

466 720

77 374

814 567

1 072 970

9 004 554

132 406

966 275

256 422

150 884

242 550

38 374

11 471

343 589

3 918 980

5 497 278

4 275 323

38 374

627 981

9 106 246

537 041 10 589 732

2 932 634

1 153 204

Èistá hodnota

3 713 688

43 399

989 130 18 495 605

627 894

1 615 380

167 184

2 058 990

1 894 388

719 481

6 763 300

9 059 077

132 467

956 129

666 440 10 796 591

Podíl zajistitelù

36 211

3 857 163

1 089 008

132 406

0

4 827 022

3 765 454

Hrubá hodnota – pøijaté neproporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøijaté proporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøímé pojištìní

Zasloužené pojistné

2 324 241

2 951 448

1 161 780

43 269

Èistá hodnota

3 722 639

164 983

621 716

1 646 012

Celkem

2 085 805 1 112 420 18 767 072

Ostatní

1 906 930

711 666

6 776 427

Obecné pojištìní
odpovìdnosti

Podíl zajistitelù

36 211

3 934 042

Pojištìní pro pøípad požáru a
jiných škod na majetku

132 467

0

4 858 378

Ostatní pojištìní
motorových vozidel

18

Hrubá hodnota – pøijaté neproporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøijaté proporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøímé pojištìní

Pojištìní obèanskoprávní odpovìdnosti
z provozu motorových vozidel

VÝSLEDKY V OBLASTI UPISOVÁNÍ

Pøedepsané pojistné

2017

A.2.
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1 339 523

1 754 389

1 320 829

274 100

2 801 118

3 733 905

452 418

567 956

652 010

118 455

1 101 511

1 070 986

251 256

157 236

213 181

40 491

20 574

309 352

495 800

19

3 828 451

4 922 558

3 967 434

40 491

413 129

8 436 372

10 207 746

8 597 226

111 215

782 619

17 911 138

10 449 844

8 645 431

111 215

782 351

18 201 709

Celkem

Neživotní pøedpis pojistného zaznamenal mírný nárùst v oblasti povinného ruèení a výrazný nárùst v oblasti havarijního ruèení, ostatní oblasti neživotního pøedpisu nezaznamenaly výrazný pohyb.
Vyplacené škody vzrostly pøevážnì v oblasti pojištìní motorových vozidel (povinné i havarijní ruèení) a mírnì také v oblasti pojištìní pro pøípad požáru a jiných škod na majetku. Vynaložené náklady
mírnì vzrostly v návaznosti na celkový rùst neživotního pojištìní.

695 228

1 360 380

1 082 597
;1 090 026

Èistá hodnota

Vynaložené náklady

0

2 281 222

920 842

0

1 943 169

860 572

Podíl zajistitelù

Hrubá hodnota – pøijaté neproporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøijaté proporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøímé pojištìní

Náklady na pojistná plnìní

2 028 042

2 879 013

Èistá hodnota

1 097 474

49 417

949 913

614 745

3 573 503

172 447

1 996 013

111 215
1 446 431

560 755

6 746 653

1 865 073

0

3 474 473

690 806

Podíl zajistitelù

0

4 744 086

1 068 238

1 123 746

Hrubá hodnota – pøijaté neproporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøijaté proporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøímé pojištìní

Zasloužené pojistné

3 743 517

3 569 287

613 976

2 054 635

1 464 358

2 892 648

49 402

1 144 165

Ostatní

1 874 064

174 520

2 017 464

Obecné pojištìní
odpovìdnosti

Èistá hodnota

558 429

6 754 375

Pojištìní pro
pøípad požáru
a jiných škod
na majetku

Podíl zajistitelù

0

3 518 993

Ostatní
pojištìní
motorových
vozidel

111 215

0

4 766 712

Pojištìní
obèanskoprávní
odpovìdnosti z
provozu motorových
vozidel

Hrubá hodnota – pøijaté neproporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøijaté proporcionální zajištìní

Hrubá hodnota – pøímé pojištìní

Pøedepsané pojistné

2016
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0

24

-369 924

2 463 613

Vynaložené náklady

871 004

0

Èistá hodnota

0

2 463 613

Podíl zajistitelù

-369 924

1 766 114

0

1 766 114

1 593 867

0

1 593 867

1 593 867

0

1 593 867

Pojištìní s plnìním
vázaným na index
nebo hodnotu
investièního fondu

Hrubá hodnota

Zmìny v ostatních technických rezervách

4 923 721

Podíl zajistitelù

Èistá hodnota

4 923 721

Hrubá hodnota

Náklady na pojistná plnìní

3 714 340

0

Podíl zajistitelù

Èistá hodnota

3 714 340

Hrubá hodnota

Zasloužené pojistné

3 714 340

0

Podíl zajistitelù

Èistá hodnota

3 714 340

Pojištìní s
podílem na zisku

Hrubá hodnota

Pøedepsané pojistné

2017

ŽIVOTNÍ POJIŠTÌNÍ

435 608

9 063

2 844

11 907

681 391

424 092

1 105 483

1 902 787

1 196 578

3 099 365

1 902 787

1 196 578

3 099 365

Ostatní životní pojištìní

0

0

0

0

-127 267

-65 961

-193 228

0

0

0

0

0

0

Renty z neživotních
pojistných smluv
týkajících se jiných
než zdravotních
pojistných závazkù

0

0

0

0

0

212

-212

0

679

679

0

679

679

Zdravotní
zajištìní

1 306 636

2 102 752

2 844

2 105 596

7 243 959

357 919

7 601 878

7 210 994

1 197 257

8 408 251

7 210 994

1 197 257

8 408 251

Celkem

Škody vzrostly v pojištìní motorových vozidel hlavnì z dùvodu nárùstu prùmìrné škody (inflace cen náhradních dílù a lakování). Èeská pojiš•ovna nicménì hledá zpùsoby, jak minimalizovat dopady
tohoto vývoje. Pojištìní pro pøípad požáru a jiných škod na majetku bylo velmi zasaženo vichøicí Herwart. Dopad byl primárnì v korporátním a SME, ale také èásteènì v retailovém pojištìní (celkem
440 mil. Kè, 121 mil. Kè v korporátním, 156 mil. Kè v SME, zbytek v retailovém pojištìní). Korporátní pojištìní zaznamenalo docela dobrou profitabilitu (vyjma vychøice Herwart) kvùli nižší frekvenci
opravdu významných škod. Zemìdìlské pojištìní nebylo prakticky vùbec dotèeno vichøicí, ostatní pøírodní kalamity byly na bìžné úrovni.

Nejvìtší nárùst pøedepsaného pojistného byl zaznamenán v povinném ruèení a v oblasti havarijního pojištìní. Retail zùstat na stejné úrovni, což je vhledem k velikému objemu dobrý výsledek. Nárùst
byl vidìt ve flotilovém pojištìní povinného ruèení a rekordní nárùst pak v havarijním pojištìní flotil a leasingu. Prùmìrné pojistné roste v povinném ruèení a havarijním pojištìní v retailu a leasingu,
zùstává na stejné úrovni ve flotilách. Pojištìní pro pøípad požáru a jiných škod na majetku (korporátní, SME, obèanské neživotní a zemìdìlské pojištìní) se vyvíjelo stejnì jako loni. V oblasti pojištìní
odpovìdnosti byl zaznamenán rùst v retailové èásti. V ostatních pojištìních byl slabý pokles kvùli nižší produkci pojištìní úvìrù a záruk ze spolupráce s UniCredit Bank (pokles byl 43 mil Kè). Nový
produkt “Mùj majetek” byl spuštìn v øíjnu roku 2016, což zabezpeèilo stabilizaci v retailovém majetku (kmen v pøedchozích letech padal) a zpùsobilo akceleraci v pojištìní retailové odpovìdnosti.

ANALÝZA VÝSLEDKÙ V OBLASTI UPISOVÁNÍ
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0

-196 749

0
2 980 611
1 094 424

Èistá hodnota

Vynaložené náklady

502 992

-5 800

3 280

-2 520

739 588

445 824

1 185 412

1 971 840

1 232 815

3 204 655

1 971 840

1 232 815

3 204 655

Ostatní životní pojištìní

0

210 429

166 184

376 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renty z neživotních
pojistných smluv
týkajících se jiných
než zdravotních
pojistných závazkù

0

0

328

328

0

116

116

0

693

693

0

693

693

Zdravotní
zajištìní

21

1 597 416

2 988 491

169 792

3 158 283

8 098 695

445 940

8 544 635

7 556 636

1 233 508

8 790 144

7 556 636

1 233 508

8 790 144

Celkem

Vyplacené škody klesly o 750 mil. Kè (9%) meziroènì a hlavní pohyby byly na výplatách pøi dožití (510 mil. Kè), odbytném a mimoøádných výbìrech (130 mil. Kè). Vyplacené škody v roce 2017 byly
nižší než oèekávané z dùvodu nižšího odbytného a lepšího úrazového škodního pomìru.

Bìžnì placené pøedepsané pojistné kleslo o 370 mil. Kè meziroènì z dùvodu pokraèujícího poklesu kmene. V roce 2017 nebyl nový obchod (+620 mil. Kè) s to kompenzovat pokles portfolia (dožití 420 mil. Kè a úbytky -520 mil. Kè). Prùmìrná stornovost na životním kmeni byla v roce 2017 na velmi nízké úrovni, dokonce nižší, než byla oèekávána. Objem nového obchodu v roce 2017 byl
nakonec mírnì horší než pùvodnì pøedpokládán. Skuteèný vývoj hrubého pøedepsaného pojistného v roce 2017 byl na úrovni našich projekcích.

ANALÝZA VÝSLEDKÙ V OBLASTI UPISOVÁNÍ

Pøedepsané pojistné pokleslo v roce 2017 pøevážnì z dùvodu pokraèujícího poklesu kmene. Bìžnì placené pojistné pokleslo meziroènì o témìø 4,6 %. Vyplacené škody také poklesly, splatnosti
pojistných smluv zùstaly na vysoké úrovni. Náklady poklesly zejména na neprovizních nákladech.

0

0

2 980 611

Podíl zajistitelù

-196 749

1 835 036

0

1 835 036

1 575 966

0

1 575 966

1 575 966

0

1 575 966

Pojištìní s plnìním
vázaným na index
nebo hodnotu
investièního fondu

Hrubá hodnota

Zmìny v ostatních technických rezervách

5 524 071

Podíl zajistitelù

Èistá hodnota

5 524 071

Hrubá hodnota

Náklady na pojistná plnìní

4 008 830

0

Podíl zajistitelù

Èistá hodnota

4 008 830

Hrubá hodnota

Zasloužené pojistné

4 008 830

0

Podíl zajistitelù

Èistá hodnota

4 008 830

Pojištìní s
podílem na zisku

Hrubá hodnota

Pøedepsané pojistné

2016
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Celkové náklady meziroènì poklesly o 290 mil. Kè (19 %) kvùli úsporám na neprovizních nákladech. Provizní náklady jsou v roce 2017 na stejné úrovni jako v roce 2016. Skuteènì vynaložené
náklady byly v roce 2017 nižší než pøedpokládané. Hlavním dùvodem byl nižší výkon v externím odbytu (pøímé provize) a neprovizní náklady.

Vývoj v rezervách byl ovlivnìn vývojem objemu portfolia (viz výše) a vyšším ziskùm pro pojištìní IŽP (+190 mil. Kè). Tradièní rezervy skonèily na úrovni našich pøedpokladù, zatímco IŽP rezervy nikoli
z dùvodu ve skuteènosti lepšího výkonu vyrovnaného a dynamického fondu IŽP.
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A.3.

VÝSLEDKY V OBLASTI INVESTIC

Finanèní investice jsou spolu s pojištìním a zajištìním další dùležitou oblastí, významnì pøispívající k celkovým aktivùm Spoleènosti.
Zdrojem tìchto investic jsou primárnì technické rezervy a vlastní kapitál.
Investièní strategie Spoleènosti splòuje požadavky „Zásad obezøetného jednání“. Cílem strategie je vytvoøit pøimìøený potenciál
výnosnosti a též zajistit, aby Spoleènost dokázala vždy splnit své závazky bez nepøimìøených nákladù a v souladu se svými interními i
externími regulatorními kapitálovými požadavky.
Spoleènost nemá žádné investice, které by podléhaly sekuritizaci.
Výkonnost investièního portfolia Spoleènosti:
Dceøiné a pøidružené spoleènosti
2017

2016

Dividendy a ostatní výnosy

835 628

503 632

Celkem

835 628

503 632

2017

2016

62 685

108 014

Finanèní nástroje oceòované reálnou hodnotou vykazované do zisku nebo ztráty

Finanèní aktiva
Úroky a jiné výnosy
Realizované

Nerealizované

– zisky

140 683

108 830

– ztráty

- 36 045

- 83 096

– zisky

830 238

401 540

– ztráty

- 170 780

- 89 195

- 205 440

- 271 467

– zisky

0

19 056

– ztráty

- 64 634

- 14 586

Finanèní závazky
Úrokové náklady
Realizované

Nerealizované

Ostatní výnosy
Celkem

– zisky

400 838

116 015

– ztráty

- 67 874

- 72 755

16 257

17 687

905 928

240 043

Meziroèní nárùst v segmentu finanèních nástrojù oceòovaných reálnou hodnotou a vykazovaných do zisku nebo ztráty byl zpùsoben
zhodnocením aktiv kryjících rezervy pojištìní, kde je nositelem investièního rizika pojistník, a to díky pøíznivému vývoji na finanèních
trzích, a dále zhodnocením finanèních derivátù, které Spoleènost používá k zajištìní úrokového rizika, v souvislosti s rùstem tržních
úrokù v prùbìhu roku 2017.
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Ostatní finanèní nástroje
Výnosy
2017

2016

1 490 079

1 626 419

174 825

108 145

1 313 990

1 514 915

1 263

1 057

1

2 302

219 890

172 202

40

566

83 438

79 209

136 412

92 427

1 709 969

1 798 621

598 014

1 289 459

Realizované zisky z pozemkù a budov (investièní nemovitosti)

0

2 710

Realizované zisky z úvìrù a pohledávek

0

3 648

598 014

1 283 101

Nerealizované zisky

2 269

75 665

Nerealizované zisky ze zajištìných nástrojù

2 269

75 665

938

13 224

Zrušení pøedchozího znehodnocení u úvìrù a pohledávek

0

5 363

Zrušení pøedchozího znehodnocení u ostatních pohledávek od zajistitelù

0

7 861

938

0

601 221

1 378 348

2 311 190

3 176 969

Úrokové výnosy
Úrokové výnosy z úvìrù a pohledávek
Úrokové výnosy z realizovatelných finanèních aktiv
Úrokové výnosy z penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù
Ostatní úrokové výnosy
Ostatní výnosy
Výnosy z pozemkù a budov (investièní nemovitosti)
Výnosy z realizovatelných majetkových cenných papírù
Ostatní výnosy z investièních fondù
Úroky a jiné investièní výnosy
Realizované zisky

Realizované zisky z realizovatelných finanèních aktiv

Zrušení pøedchozího znehodnocení

Zrušení pøedchozího znehodnocení u ostatních pohledávek
Ostatní výnosy z finanèních nástrojù a jiných investic
Celkem

Úrokový výnos z dluhových cenných papírù tvoøí významnou èást investièního výnosu Spoleènosti. Jeho meziroèní pokles je ovlivnìn
pøetrvávajícím prostøedím nízkých úrokových mìr a s ním souvisejícím nižším výnosem novì investovaných dluhopisù.
Meziroèní pokles celkového výnosu je dále ovlivnìn nižší realizací zisku skrze výkaz ziskù a ztrát.
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Náklady
2017

2016

Úrokové náklady

174 459

26 277

Úrokové náklady na úvìry, dluhopisy a jiné splatné závazky

166 759

17 554

7 695

8 710

5

13

85 361

87 126

2 435

5 519

82 926

81 607

Realizované ztráty

138 718

280 234

Realizované ztráty z realizovatelných finanèních aktiv

138 714

280 234

4

0

Nerealizované ztráty

440 043

36 675

Nerealizované ztráty ze zajištìných nástrojù

440 043

36 675

Ztráty ze znehodnocení

84 059

332 712

Znehodnocení úvìrù a pohledávek

28 359

0

Znehodnocení realizovatelných finanèních aktiv

29 858

330 494

Znehodnocení pohledávek za zajistiteli

25 842

0

0

2 218

922 640

763 024

Úrokové náklady na vklady pøijaté od zajistitelù
Ostatní úrokové náklady
Ostatní náklady
Náklady na pozemky a budovy (investièní nemovitosti)
Ostatní náklady na investice

Realizované ztráty z ostatních pohledávek

Znehodnocení ostatních pohledávek
Celkem

Rùst investièních nákladù mezi roky 2016 a 2017 je tažen pøedevším nerealizovanými ztrátami ze zajištìných nástrojù, které souvisí
s aplikací úrokového zajiš•ovacího úèetnictví a které jsou kompenzovány výnosem úrokových finanèních derivátù.
Díky rùstovému trendu na akciových trzích došlo meziroènì k poklesu ztrát ze znehodnocení realizovatelných finanèních aktiv.
Zisky a ztráty pøímo vykazované ve vlastním kapitálu
2017

2016

Zùstatek ke dni 1. ledna

5 874 979

5 072 156

Hrubé pøecenìní na zaèátku úèetního období

7 247 509

6 256 135

Daò z pøecenìní na zaèátku úèetního období

-1 372 529

-1 183 979

Hrubé zisky/ztráty z pøecenìní vykázané ve vlastním kapitálu

-2 391 000

1 664 748

-460 000

-1 003 868

Hrubé zisky/ztráty z pøecenìní pøeúètované do výkazu zisku a ztráty
Ztráty ze znehodnocení – hrubá hodnota

30 000

330 494

536 000

-188 550

Hrubé pøecenìní na konci úèetního období

4 426 509

7 247 509

Daò z pøecenìní na konci úèetního období

-837 000

-1 372 529

3 589 509

5 874 979

Daò z pøecenìní

Zùstatek ke dni 31. prosince

Hrubé zisky/ztráty z pøecenìní vykázané ve vlastním kapitálu jsou nejvíce ovlivnìny pohyby úrokových sazeb. Zatímco v roce 2016 tržní
úroky ještì klesaly, v roce 2017 došlo naopak k jejich postupnému rùstu.
V dùsledku realizace došlo k pøesunu èásti pøecenìní do výkazu zisku a ztrát, a tedy ke snížení jeho hrubé výše.
Ztráty ze znehodnocení byly v roce 2017 nižší pøedevším díky rùstu akciových trhù.
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Ostatní
2017

2016

Kurzové zisky

3 574 160

1 405 362

Kurzové ztráty

-3 641 519

-1 563 776

-67 359

-158 414

Celkem

Èistá hodnota ziskù a ztrát zùstává nízká díky mìnovému zajištìní finanèních instrumentù denominovaných v cizí mìnì.

A.4.

VÝSLEDKY V JINÝCH OBLASTECH ÈINNOSTI

Ostatní významné výnosy a náklady jsou analyzovány v tabulkách níže.
Poøizovací a administrativní náklady
Segment neživotního pojištìní

Segment životního pojištìní

2017

2016

2017

2016

2 197 310

2 195 603

560 666

771 810

-113 809

-223 089

2 741

22 379

Ostatní administrativní náklady

1 134 245

1 035 636

625 498

685 421

Celkem

3 217 746

3 008 150

1 188 905

1 479 610

Hrubé poøizovací náklady a jiné provize
Zmìna stavu èasovì rozlišených poøizovacích nákladù

Ostatní výnosy

Použití ostatních rezerv
Výnosy za služby a asistenèní aktivity a vratky poplatkù
Výnosy z prodeje aktiv
Ostatní technické výnosy

2017

2016

125 519

148 502

1 127 266

814 495

0

316

115 183

119 242

Ostatní náklady

Odpisy nehmotných aktiv
Odpisy hmotných aktiv
Náklady na restrukturalizaci a pøídìly do ostatních rezerv
Náklady na služby, poplatky za tøetí strany a asistenèní služby
Ostatní technické náklady
Ostatní náklady
Náklady na zamìstnance

A.5.

DALŠÍ INFORMACE

Veškeré podstatné informace o obchodní èinnosti a výsledcích jsou uvedeny v oddílech výše.

2017

2016

253 822

265 456

41 292

42 399

14 178

58 780

1 117 341

913 802

263 473

277 708

73

1 211

2 483 652

2 781 798
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B. Øídící a kontrolní systém
B.1.

OBECNÉ INFORMACE O ØÍDÍCÍM A KONTROLNÍM SYSTÉMU

Øídící a kontrolní systém Spoleènosti je pøimìøený povaze, velikosti a složitosti rizik, jež jsou pøirozenou souèástí jejího podnikání.
Detailní informace k øídícímu a kontrolnímu systému jsou uvedeny v následujících kapitolách.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ØÍDÍCÍM A KONTROLNÍM SYSTÉMU
Pøedstavenstvo (ke dni 31. prosince 2017)
Pøedseda pøedstavenstva:

Marek Jankoviè, generální øeditel

Místopøedseda pøedstavenstva:

Petr Bohumský, finanèní øeditel

Èlen pøedstavenstva:

Karel Bláha, øeditel pro korporátní obchod

Èlen pøedstavenstva:

Pavol Pitoòák, pojistnì-technický øeditel

Èlen pøedstavenstva:

Tomáš Vysoudil, obchodní øeditel

Dozorèí rada (ke dni 31. prosince 2017)
Pøedseda dozorèí rady:

Miroslav Singer

Èlen dozorèí rady:

Luciano Cirin"

Èlen dozorèí rady:

Gregor Pilgram

Výbor pro audit (ke dni 31. prosince 2017)
Pøedseda výboru:

Martin Manèík

Èlen výboru:

Beáta Petrušová

Èlen výboru:

Roman Smetana

Spoleènost Èeská pojiš•ovna a.s. je øízena pøedstavenstvem. Pøedstavenstvo je odpovìdné za výkon a strategii Spoleènosti.
Požadavky v oblasti øízení a kontroly jsou stanoveny zejména regulatorními a právními požadavky. Povinnosti èlenù pøedstavenstva
odpovídají oblasti jejich pravomocí:
Oblast pravomocí:
Organizaèní jednotky generálního øeditelství:

generální øeditel

Provoz a finance:

finanèní øeditel

Korporátní obchod:

øeditel pro korporátní obchod

Pojištìní:

pojistnì-technický øeditel

Retailový obchod:

øeditel pro retailový obchod

Podrobné informace o rozdìlení povinností v konkrétních oblastech jsou popsány v pøíslušných bodech této zprávy. Popis zásad a
fungování orgánù Spoleènosti lze nalézt také ve Výroèní zprávì.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZAÈNÍ SCHÉMA ÈESKÉ POJIŠ•OVNY

Valná hromada

Dozorèí rada

V)bor pro audit

Pøedstavenstvo

Organizaèní
jednotky CEO

Provoz a finance

Pojistn( - technick)
*tvar

Retailový obchod

Korporátní obchod

Ostatní hlavní výbory podporující pøedstavenstvo: výbor pro øízení rizik, výbor pro interní model, finanèní výbor, výbor pro neživotní
pojištìní.

ZMÌNY V ØÍDÍCÍM A KONTROLNÍM SYSTÉMU
Pøedstavenstvo (ke dni 31. prosince 2017)
Èlenem pøedstavenstva byl dne 18. záøí 2017 opìtovnì jmenován Petr Bohumský a téhož dne byl zvolen místopøedsedou
pøedstavenstva,
Dozorèí rada (ke dni 31. prosince 2017)
Gianluca Colocci ukonèil dne 20. ledna 2017 èlenství v dozorèí radì.
Èlenem dozorèí rady byl dne 1. února 2017 jmenován Miroslav Singer a k 1. kvìtnu 2017 byl zvolen pøedsedou dozorèí rady.
Martin Sturzlbaum ukonèil dne 13. záøí 2017 èlenství v dozorèí radì.
Výbor pro audit (ke dni 31. prosince 2017)
Èlenkou Výboru pro audit se dne 10. února 2017 stala Beáta Petrušová.
Pøedsedou Výboru pro audit se dne 2. bøezna 2017 stal Martin Manèík.
Pøedstavenstvo jako celek, nebo èlenové pøedstavenstva v rámci svých pravomocí schvalují na mìsíèní bázi organizaèní zmìny ve
Spoleènosti. Pravidla pro organizaèní zmìny jsou stanovena Organizaèním øádem.

ZÁSADY ODMÌÒOVÁNÍ
Zásady odmìòování platné ve Spoleènosti mají za cíl získávat, zamìstnávat a udržet zamìstnance, jejichž hodnoty jsou v souladu s
kulturou a hodnotami Spoleènosti.
Spoleènost se v první øadì zamìøuje na motivaci k vysoké výkonnosti, tak aby všichni zamìstnanci pozitivnì pøispívali ke strategii a
obchodním cílùm Spoleènosti.
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Spoleènost neustále zdokonaluje zásady øízení výkonnosti na základì pozitivní motivace a systém odhalování a využívání silných
stránek jednotlivých zamìstnancù. Naše strategie týkající se školení a rozvoje a systémy odmìòování jsou pevnì spjaty se zásadami
øízení výkonnosti.
Zásady odmìòování, které Spoleènost vyznává, jsou pravidelnì revidovány za úèelem zajištìní externí konkurenceschopnosti a interní
korektnosti.

CELKOVÁ STRUKTURA ODMÌÒOVÁNÍ

• pøíspìvek na dùchodové a životní
pojištìní
• + ostatní výhody

• základní mzda

• krátkodobé motivaèní
odmìny (STI)
• dlouhodobé
motivaèní odmìny
(LTI)

pevná složka
odmìny

zamìstnanecké
výhody

pohyblivá
složka odmìny

rovnováha
mezi
pracovním a
rodinným
životem

• podpora zdraví a dobrých
životních podmínek
• flexibilita pracovního prostøedí

Pevná složka odmìny
Pevná odmìna je odmìna vyplácená zamìstnancùm za plnìní konkrétních úkolù.
Zásady odmìòování ve Spoleènosti se zakládají na rozdìlení všech konkrétních úkolù do struktury pøíbuzných pracovních pozic
v závislosti na jejich pøínosu, obtížnosti a odpovìdnosti a jejich zaøazení do interních pásem. Veškeré pozice jsou pravidelnì
porovnávány s údaji o trhu. Každé platové pásmo má minimální úroveò, kterou vymezuje kolektivní smlouva. Umístìní na škále urèitého
platového pásma zohledòuje dlouhodobou výkonnost, zkušenosti a potenciál našich zamìstnancù.
Pohyblivá složka odmìny
Pohyblivá odmìna je odmìna podmínìná výkonností, rozhodnutím vedení a dosaženými výsledky. Pohyblivá odmìna má za cíl
motivovat zamìstnance k tomu, aby plnili obchodní cíle tím, že vytvoøí pøímé spojení mezi pobídkami a kvantitativními i kvalitativními
úkoly stanovenými na úrovni Spoleènosti, týmù i jednotlivcù.
Variabilní krátkodobé motivaèní odmìny (STI)
Krátkodobé motivaèní odmìny se skládají z roèních prémií, které jsou vypláceny vedoucím pracovníkùm na všech úrovních a
seniorním odborníkùm. Celkový rozpoèet pro vyplácení prémií pro tyto pracovníky se odvíjí od výsledkù Spoleènosti a je
upravován na základì plnìní kritérií Spoleènosti. Možnosti rozdìlování krátkodobých variabilních motivaèních odmìn se liší
v závislosti na organizaèní úrovni a vlivu jednotlivých rolí na èinnost Spoleènosti.
Ostatním zamìstnancùm jsou motivaèní odmìny vypláceny v prùbìhu úèetního období (mìsíènì èi ètvrtletnì) nebo pokud
nastane urèitá událost (splnìní cíle, dokonèení projektu atd.)
Pro zamìstnance-obchodní službu jsou ve Spoleènosti zavedeny provize, které jsou vypláceny nad rámec pevné odmìny.
Programy dlouhodobých motivaèních odmìn (LTI)
Programy dlouhodobých motivaèních odmìn pro výkonné vedení a klíèové zamìstnance jsou zavedeny za úèelem
zdokonalování výkonnosti a sladìní výkonnosti tìchto pracovníkù s dlouhodobými strategickými cíli Spoleènosti.
Penzijní pøipojištìní
Spoleènost využívá plán definovaných pøíspìvkù, který se zakládá na délce pracovního pomìru. Penzijní pøipojištìní zavedeno není.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.
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TRANSAKCE S AKCIONÁØI, S OSOBAMI DISPONUJÍCÍMI ZNAÈNÝM VLIVEM NA
PODNIK A S ÈLENY SPRÁVNÍCH, VEDOUCÍCH ÈI DOZORÈÍCH ORGÁNÙ

Ve vykazovaném období neprobìhly žádné významné transakce s akcionáøi, s osobami disponujícími znaèným vlivem na Spoleènost
nebo s èleny správních, vedoucích èi dozorèích orgánù.

INFORMACE O FUNKCI ØÍZENÍ RIZIK, INTERNÍM AUDITU, COMPLIANCE A
POJISTNÌMATEMATICKÉ FUNKCI
Spoleènost zøídila funkce klíèové funkce pro øízení rizik jako nezávislá oddìlení bez jakékoli odpovìdnosti v provozní oblasti. Funkce
jsou organizovány takto:
§

Funkce øízení rizik, Compliance a interní audit: hierarchicky podøízena generálnímu øediteli a funkènì pøedstavenstvu.

§

Pojistnìmatematická funkce: hierarchicky podøízena finanènímu øediteli a funkènì pøedstavenstvu.

Za úèelem zajištìní silné koordinace a øízení ze strany centrály Skupiny Generali/Generali CEE holdingu jsou všechny kontrolní funkce
rovnìž podøízeny pøíslušným funkcím Skupiny/Holdingu.
Další podrobnosti o organizaci, povinnostech a zdrojích lze nalézt v pøíslušných oddílech této zprávy.

INFORMACE O PRAVOMOCÍCH, ZDROJÍCH, ODBORNÉ KVALIFIKACI,
ZNALOSTECH, PRAXI A PROVOZNÍ NEZÁVISLOSTI FUNKCÍ A O TOM, JAK
JSOU PODØÍZENY A POSKYTUJÍ PORADENSTVÍ SPRÁVNÍM, VEDOUCÍM ÈI
DOZORÈÍM ORGÁNÙ POJIŠ•OVNY ÈI ZAJIŠ•OVNY
Podrobnosti o jednotlivých kontrolních funkcích lze nalézt v pøíslušných oddílech této zprávy.
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POŽADAVKY NA ZPÙSOBILOST A BEZÚHONNOST
POPIS SCHOPNOSTÍ, ZNALOSTÍ A ODBORNOSTI VYŽADOVANÝCH OD OSOB,
KTERÉ SKUTEÈNÌ ØÍDÍ SPOLEÈNOST NEBO MAJÍ JINÉ KLÍÈOVÉ FUNKCE

Odborná kvalifikace èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady:
Pøedstavenstvo a dozorèí rada Spoleènosti a jejich èlenové musí kolektivnì disponovat náležitými zkušenostmi a znalostmi
v následujících oblastech:
§
§
§
§

§

Znalost trhu: pøehled a porozumìní pøíslušnému obchodnímu, ekonomickému a tržnímu prostøedí, v nìmž Spoleènost pùsobí,
a pøehled o úrovni znalostí a o potøebách klientù.
Znalost obchodní strategie a obchodního modelu: podrobné porozumìní obchodní strategii a obchodního modelu
Spoleènosti.
Øídící a kontrolní systém: pøehled a porozumìní rizikùm, kterým Spoleènost èelí, a schopnost tato rizika øídit. Dále zahrnuje
schopnost posuzovat úèinnost jednání Spoleènosti týkajících se zajištìní efektivního øízení a kontroly, dozoru a kontroly v
èinnosti a pøípadnì i schopnost dozoru nad zmìnami v tìchto oblastech.
Finanèní a pojistnìmatematická analýza: schopnost interpretovat finanèní a pojistnìmatematické údaje Spoleènosti,
odhalovat a posuzovat klíèové problémy a na základì tìchto údajù podnikat veškeré nezbytné kroky (vèetnì pøíslušných
kontrol).
Regulatorní rámec a regulatorní požadavky: pøehled a porozumìní regulatorního rámce, v nìmž Spoleènost pùsobí, jak ve
smyslu regulatorních požadavkù i oèekávání, a také schopnost se bez prodlevy pøizpùsobit zmìnám v regulatorním rámci.

Další vysoce odpovìdné osoby:
Další vysoce odpovìdné osoby (nazývané též relevantní osoby), které jsou zapojeny do množiny osob hodnocených v souladu
s vnitøními standardy, jsou posuzovány ve vztahu ke konkrétním úkolùm, které plní. Spoleènost zohledòuje zejména pracovní
zkušenosti osob obsažené v jejich profesních životopisech, dosažené vzdìlání a aktuální pracovní výkonnost (pokud již daná osoba
pracuje pro Spoleènost).
Osobní dùvìryhodnost:
Obì výše uvedené skupiny osob jsou posuzovány rovnìž z hlediska jejich osobní dùvìryhodnosti. Posouzení toho, zda je daná osoba
dùvìryhodná (bezúhonná) zahrnuje posouzení její poctivosti na základì relevantních dùkazù týkajících se její povahy a chování.
Bezúhonnost osob se posuzuje na základì dùkazù týkajících se mj.:
§
§

odsouzení v trestních vìcech,
závažných kárných èi správních opatøení uplatnìných v dùsledku úmyslného protiprávního jednání èi hrubé nedbalosti rovnìž
ve vztahu k pøíslušným porušením Etického kodexu Skupiny a provádìcích Pravidel Skupiny.

Odsouzení v trestních vìcech a kárná opatøení by mìla být posuzována ve vztahu k právním pøedpisùm, kterými se øídí bankovnictví,
finanènictví, obchodování s cennými papíry a pojiš•ovnictví nebo které se týkají trhù s cennými papíry èi nástrojù pro nakládání s
cennými papíry a platebních nástrojù, zejména ve vztahu k právním pøedpisùm týkajícím se praní špinavých penìz, manipulace
s trhem, obchodování zasvìcených osob a lichvy a také trestných èinù spáchaných podvodným jednáním, jako je zpronevìra nebo
finanèní trestné èiny. Zahrnují též veškeré závažné trestné èiny v rámci právních pøedpisù týkajících se spoleèností, úpadku a platební
neschopnosti nebo ochrany spotøebitele.
Výše uvedené situace automaticky vyluèují, aby posuzované osoby byly jmenovány do funkce nebo setrvaly na své stávající pracovní
pozici.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

PROCES POSUZOVÁNÍ ZPÙSOBILOSTI A BEZÚHONNOSTI OSOB
Posouzení odborné zpùsobilosti/kvalifikace a dùvìryhodnosti osob s vysokou odpovìdností ve vztahu ke Spoleènosti (vèetnì èlenù
statutárních orgánù) se zakládá na dvou vnitøních normách:
§
§

Politika Skupiny týkající se zpùsobilosti a bezúhonnosti, která platí v celé Skupinì Generali (po celém svìtì).
Tuto politiku doplòuje výkladová norma implementující ji ve Spoleènosti se zohlednìním místních podmínek.

Posouzení relevantních osob se provádí pøed tím, než tyto osoby zaènou plnit svou agendu a dále v periodických intervalech .Tyto
osoby jsou rozdìleny do sedmi kategorií a jsou pro nì definovány ètyøi systémy posuzování:
§
§
§

Èlenové pøedstavenstva: pøedstavenstvo se posuzuje samo, a to jako skupina z hlediska odborné zpùsobilosti/kvalifikace a
dùvìryhodnosti svých èlenù.
Èlenové dozorèí rady: dozorèí rada se rovnìž posuzuje sama, a to jako skupina z hlediska odborné zpùsobilosti/kvalifikace a
dùvìryhodnosti svých èlenù.
Èlenové výboru pro audit: jsou posuzováni pøedstavenstvem Spoleènosti z hlediska odborné zpùsobilosti/kvalifikace a
dùvìryhodnosti.
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§
§
§
§

Klíèoví zamìstnanci plnící kontrolní funkce: jsou posuzováni pøedstavenstvem Spoleènosti a pøíslušnými kontrolními funkcemi
Skupiny z hlediska odborné zpùsobilosti/kvalifikace a dùvìryhodnosti.
Zamìstnanci s významným dopadem na rizikový profil Spoleènosti, vymezení vnitøními normami Spoleènosti: jsou posuzováni
pøedstavenstvem z hlediska odborné zpùsobilosti/kvalifikace a dùvìryhodnosti.
Ostatní vysoce odpovìdné osoby vymezené vnitøními normami: jsou posuzovány pøedstavenstvem z hlediska odborné
zpùsobilosti/kvalifikace a dùvìryhodnosti.
Zamìstnanci vykonávající svou práci v rámci oddìlení/jednotek zamìøených na kontrolní funkce Spoleènosti: jsou posuzováni
vedoucími jejich oddìlení z hlediska odborné zpùsobilosti/kvalifikace a dùvìryhodnosti.

Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

B.3.

SYSTÉM ØÍZENÍ
SOLVENTNOSTI

RIZIK

VÈETNÌ

VLASTNÍHO

POSUZOVÁNÍ

RIZIK

A

SYSTÉM ØÍZENÍ RIZIK
Úèelem systému øízení rizik je zajistit, aby všechna rizika, kterým je Spoleènost vystavena, byla øádnì a efektivnì øízena na základì
stanovené strategie øízení rizik pøi dodržování stanovených procesù a postupù a na základì jasných opatøení týkajících se øízení a
kontroly.
Zásady vymezující systém øízení rizik jsou uvedeny v dokumentu Politika øízení rizik1, který je základem všech politik a interních
pøedpisù týkajících se øízení rizik. Politika øízení rizik upravuje veškerá rizika, kterým je Spoleènost vystavena, a to z hlediska aktuálního
i budoucího vývoje.
Proces øízení rizik probíhá v tìchto vymezených fázích:

1. Identifikace
rizik

2. Mìøení rizik

3. Øízení a
kontrola rizik

4. Vykazování
rizik

1. Identifikace rizik
Úèelem fáze identifikace rizik je zajistit, aby byla správnì odhalena všechna podstatná rizika, kterým je Spoleènost vystavena. Za tímto
úèelem spolupracuje funkce øízení rizik s hlavními obchodními funkcemi s cílem identifikovat hlavní rizika, posoudit jejich význam a
zajistit, aby byla pøijata náležitá opatøení k jejich snížení v souladu s øádným procesem øízení a kontroly. V rámci tohoto procesu jsou
zohledòována též novì vznikající rizika.
Na základì kategorií rizik v rámci Solventnosti II a za úèelem výpoètu Solventnostního kapitálového požadavku (SCR) jsou rizika
rozdìlena do kategorií podle této mapy rizik:

1
Politika øízení rizik upravuje všechny kategorie rizik v rámci Solventnosti II a za úèelem náležitého podchycení každé konkrétní kategorie rizik a základních podnikových procesù
jsou doplnìny o tyto smìrnice øízení rizik:
§
øízení investic,
§
pojištìní majetku a odpovìdnosti a tvorby rezerv,
§
životní pojištìní a tvorba rezerv,
§
øízení operaèních rizik,
§
øízení rizika likvidity,
§
ostatní smìrnice týkající se øízení rizik, napø. øízení kapitálu.
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Mapa rizik
Rizika zahrnutá v èásteèném interním modelu
Interní model
Finanèní rizika

Kreditní rizika

Standardní vzorec

Pojistná rizika

Pojistná rizika

neživotní

životní a zdravotní

Úrokových výnosù

Rozšíøení kreditního
spreadu

Cenotvorby

Úmrtnosti – katastrofické

Volatility úrokové sazby

Kreditní selhání

Tvorby rezerv

Úmrtnosti, bez
katastrofického

Ceny akcií

Selhání protistrany

Katastrofické

Dlouhovìkosti

Storen u neživotního
pojištìní

Nemocnosti/invalidity

Volatility akcií

Nemovitostní

Storen u životního pojištìní

Mìnové

Nákladù

Koncentrace

Zdravotní – katastrofické

Operaèní rizika

Zdravotní – pojistné události

Spoleènost rovnìž vyvinula úèinný systém øízení rizik pro ta rizika, která nejsou zahrnuta do výpoètu SCR, jako je riziko likvidity a
ostatní rizika (tzv. „nekvantifikovatelná“ rizika, napø. reputaèní riziko, riziko èlenství ve skupinì a novì vznikající rizika).
Viz oddíly C.4 Riziko likvidity a C.6 Ostatní rizika.
2. Mìøení rizik
Rizika identifikovaná v této první fázi jsou posléze mìøena podle dopadu na SCR a dalšími technikami hodnocení, které jsou
považovány za vhodné a pøimìøené, aby lépe odpovídaly rizikovému profilu Spoleènosti. Využívání stejných metrik pro mìøení rizik a
SCR zajiš•uje, že každé riziko je pokryto dostateèným objemem solventnostního kapitálu, který by dokázal absorbovat vzniklé ztráty,
kdyby se riziko realizovalo.
Solventnostní kapitálový požadavek (SCR) se vypoèítává za použití èásteèného interního modelu Skupiny Generali, který pokrývá
finanèní, kreditní, životní a neživotní upisovací riziko. Operaèní rizika jsou oceòována za použití Standardního vzorce EIOPA
doplnìného o kvantitativní a kvalitativní posouzení rizik. Èásteèný interní model Skupiny Generali poskytuje vìrné zobrazení hlavních
rizik, jimž je Spoleènost vystavena, a mìøí nejen dopad každého rizika na kapitál Spoleènosti zvláš•, ale i dopad všech tìchto rizik
dohromady.
Více podrobností o rámci pro øízení a kontrolu èásteèného interního modelu je uvedeno v oddílu B.3.2., pøièemž hlavní rozdíly mezi
pøedpoklady èásteèného interního modelu a standardního vzorce jsou popsány v oddílu E.4.
Rizika nezahrnutá do výpoètu SCR, jako je riziko likvidity nebo ostatní rizika, se vyhodnocují na základì technik a modelù
kvantitativního a kvalitativního posouzení rizik.
3. Øízení rizik
Jako èlen Skupiny Generali pracuje Spoleènost v rámci øádného Systému øízení rizik v souladu s procesy a strategií, které stanovila
Skupina Generali. Za úèelem zajištìní, že jsou rizika øízena v souladu s danou strategií, se Spoleènost øídí Rámcem rizikového apetitu
Skupiny platným pro celou Skupinu a blíže vymezeným Rámcem rizikového apetitu Spoleènosti. Tento dokument poskytuje rámec pro
øízení rizik, který zaèleòuje každodenní i mimoøádné obchodní operace, kontrolní mechanismy i procesy vykazování rizik a postupy
eskalace.
Úèelem Rámce rizikového apetitu je stanovit Spoleèností chtìnou úroveò rizika (prostøednictvím stanovení rizikového apetitu a
rizikových preferencí) a omezit nadmìrné podstupování rizik. Za tímto úèelem jsou stanoveny také pøípustné limity rozsahu rizika na
základì ukazatelù kapitálu a likvidity. Pokud se urèitý ukazatel pøiblíží k hranici pøípustného limitu rozsahu rizika nebo jej pøekroèí,
aktivují se eskalaèní mechanismy.
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4. Vykazování rizik
Monitorování a vykazování rizik jsou klíèové procesy øízení rizik, které umožòují obchodním funkcím, nejvyššímu vedení,
pøedstavenstvu Spoleènosti i dozorèímu orgánu, aby mìl povìdomí a informace o vývoji rizikového profilu, rizikových trendech a
pøekroèení pøípustných limitù rozsahu rizika.
Vlastní posouzení rizik a solventnosti (ORSA) je hlavním vykazovacím procesem, koordinovaným funkcí øízení rizik. Jeho úèelem je
poskytovat posouzení rizik a celkových požadavkù na solventnost z hlediska aktuálního i budoucího vývoje. Proces ORSA zajiš•uje
nepøetržité posuzování solventnosti v souladu se strategickým plánem a plánem øízení kapitálu spoleènì s pravidelným hlášením
výsledkù procesu ORSA dozorèímu orgánu po schválení pøedstavenstvem Spoleènosti. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.3.3.
Funkce øízení rizik zajiš•uje, aby proces øízení rizik, popsaný v kapitole B.3, pomáhal pøedstavenstvu a nejvyššímu vedení zajiš•ovat
úèinný systém øízení rizik v souladu s pøedpisy Solventnosti II a zásadami uvedenými v Politice øízení rizik.

FUNKCE ØÍZENÍ RIZIK
Funkce øízení rizik odpovídá za hlášení nejvýznamnìjších identifikovaných rizik pøedstavenstvu Spoleènosti a za koordinování procesu
ORSA. Funkce øízení rizik má odpovìdnost:
§
§
§
§

pomáhat pøedstavenstvu, dozorèí radì a ostatním funkcím s úèinným fungováním systému øízení rizik;
monitorovat systém øízení rizik a plnìní Politiky øízení rizik;
monitorovat celkový rizikový profil Spoleènosti a koordinovat ohlašování rizik vèetnì ohlašování pøípadù pøekroèení
pøípustných limitù;
poskytovat rady pøedstavenstvu a dozorèí radì a podporovat hlavní obchodní rozhodovací procesy vèetnì tìch, které se
vztahují ke schvalování produktù, strategickým záležitostem, jako je podniková strategie, fúze èi akvizice, a významným
projektùm a investicím.

Funkce øízení rizik je nezávislou funkcí v rámci organizaèní struktury, která není odpovìdná za žádnou provozní oblast. Vedoucí funkce
øízení rizik (Chief Risk Officer – CRO) je hierarchicky podøízen generálnímu øediteli a funkènì pøedstavenstvu. Za úèelem zajištìní silné
koordinace a øízení ze strany centrály je rovnìž podøízen Chief Risk Officer Skupiny (GCRO). Funkce øízení rizik má v souladu
s místními právními a správními pøedpisy v plném rozsahu pøístup k veškerým informacím, systémùm a dokumentùm souvisejícím
s èinností v rámci øízení rizik. Funkce øízení rizik je rovnìž zapojena do všech klíèových výborù ve Spoleènosti.
Funkce øízení rizik dále pøedsedá Výboru pro øízení rizik, kde zástupci funkce øízení rizik, klíèoví vlastníci rizik a kontrolní funkce
projednávají aktuální otázky týkající se rizik, výsledky posouzení rizik a poskytují rady pøedstavenstvu Spoleènosti v záležitostech
souvisejících s riziky.
Zdroje funkce øízení rizik zahrnují finanèní a lidské zdroje i pøístup k externímu poradenství a specializovaným dovednostem.
Vedoucí funkce øízení rizik musí mít pro efektivní plnìní svých povinností nezbytnou kvalifikaci, znalosti a odbornost i odborné a osobní
dovednosti. Musí mít náležité zkušenosti s oblastí pojiš•ovnictví (nebo finanènictví), postupy øízení rizik a právními pøedpisy týkajícími se
rizik. Musí rovnìž být schopen sladìní se s obchodním nastavením spoleènosti a vytvoøit si celkové porozumìní její organizace
z provozního a strategického hlediska. Musí se øídit platnou Politikou øízení rizik urèujícími pøíslušné povinnosti, úkoly, procesy a
postupy vykazování.
Rovnìž všichni zamìstnanci, kteøí k funkci øízení rizik náleží, musí dostát výše uvedeným požadavkùm a vlastnostem, a to v takové
míøe, jaká odpovídá složitosti èinnosti, která má být vykonávána. Tyto požadavky musí být vždy dodržovány na odpovídající a
pøimìøené úrovni.
Soulad s výše uvedenými požadavky je posuzován minimálnì jednou roènì a dále v prùbìhu roku, v pøípadech, kdy dojde
k personálním zmìnám ve funkci øízení rizik.
Bìhem posledního vykazovaného období nedošlo v oblasti systému øízení rizik k žádným významným zmìnám.

RÁMEC INTERNÍHO MODELU: ØÍZENÍ, ÚDAJE A OVÌØOVÁNÍ PLATNOSTI
ØÍZENÍ INTERNÍHO MODELU
Procesy a postupy
Cílem øízení interního modelu je zajistit plný soulad interního modelu se zásadami a ustanovením èlánkù 120 až 126 Smìrnice
Solventnost II.
Spoleènost se øídí zásadami Skupiny v oblasti øízení interního modelu a vytváøí systém øízení, který zajistí transparentnost, úèinnost a
konzistentnost modelù jak uvnitø Spoleènosti, tak mezi spoleènostmi ve Skupinì a zajisti dostateènou kvalitu a spolehlivost tìchto
modelù aby vyhovovaly potøebám uživatelù, kteøí je využívají.
Požadavky systému øízení se vztahují na všechny fáze životního cyklu modelu, tj. jak na jeho bìžné používání, tak na jeho zmìny.
Hlavní procesy obsažené v každé z uvedených fází zahrnují vymezení a zavedení modelu, spuštìní modelu, vèetnì nastavení a
kalibrace pøedpokladù, ovìøování platnosti modelu a jeho pøezkum.
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Organizaèní struktura
Pøedstavenstvo odpovídá za zavedení systémù øízení, které zajistí, aby skupinový èásteèný interní model Skupiny na úrovni Spoleènosti
pracoval øádnì a soustavnì. S podporou výboru pro øízení rizik pøedstavenstvo Spoleènosti reviduje pøíslušné podklady pøedložené
chief risk officer (vedoucí funkce øízení rizik (CRO)).
CRO Spoleènosti musí zajistit, aby všechny modely fungovaly na úrovni Spoleènosti øádnì, a v pøípadì potøeby pøedkládá problémy v
oblasti modelù pøedstavenstvu Spoleènosti, a to v souèinnosti s výborem pro øízení rizik. CRO Spoleènosti rozhoduje na základì návrhù
výboru pro interní model týkajících se metodiky modelù a schvaluje výsledky výpoètù kapitálových požadavkù Spoleènosti.
Výbor pro interní model má za úkol pøípravu návrhù v otázkách souvisejících s interním modelem pøed jejich pøedložením CRO
Spoleènosti.
Vlastníci modelu ve Spoleènosti odpovídají za jednotlivé komponenty modelu a jsou zodpovìdní za to, že skupinový èásteèný interní
model a jeho výstupy odpovídají lokálním požadavkùm a vyhovují skupinovému modelu øízení interního modelu, a rovnìž tak i
skupinovému metodologickému rámci.
PODSTATNÉ ZMÌNY ØÍZENÍ A KONTROLY INTERNÍHO MODELU
V prùbìhu vykazovaného kalendáøního roku nedošlo k žádným podstatným zmìnám øízení a kontroly interního modelu.

DATA INTERNÍHO MODELU
Spoleènost zavedla rámec datové kvality, aby zajistila, že údaje použité pro výpoèet SCR a ocenìní technických rezerv jsou správné,
úplné a vhodné. Za tímto úèelem jsou veškerá použitá data zaznamenána, toky dat se sledují až na úroveò primárních systémù, zjiš•uje
se a vyhodnocuje se riziko potenciální nekvality dat, provádìjí se patøièné kontroly a jejich výsledky se monitorují a dokumentují.

OVÌØOVÁNÍ PLATNOSTI INTERNÍHO MODELU
Výpoèet SCR podléhá každoroènímu nezávislému ovìøení platnosti (validaci) podle požadavkù stanovených v èlánku 124 Smìrnice
Solventnost II na základì principù stanovených v zásadách Skupiny pro ovìøování platnosti a v pokynech Skupiny pro ovìøování
platnosti.
Cílem ovìøování platnosti je nezávislé ovìøení úplnosti, úèinnosti a spolehlivosti procesù a výsledkù tvoøících interní model a jejich
soulad s regulatorními požadavky pøedpisù Solventnost II. Výsledky ovìøování platnosti mají pøedevším pøispìt k tomu, aby vyšší
vedení a pøedstavenstvo porozumìly vhodnosti užití interního modelu a jeho slabinám a omezením, zejména s ohledem na jeho použití
v každodenním rozhodovacím procesu.
Rozsah ovìøování platnosti obsahuje jak kvantitativní tak kvalitativní aspekty modelu, vèetnì datových zdrojù, metodologie, pøedpokladù
a odborného úsudku, øízení a procesù, kalibrace rizik, výstupù a výsledkù modelu. Rozsah ovìøování platnosti zohledòuje závažnost
složek rizik a podléhá pravidelnému pøezkumu ze strany výboru pro interní model.
V rámci procesu ovìøování platnosti jsou provádìny jak kvantitativní testy (vèetnì analýzy rozdìlování hospodáøského výsledku,
analýzy citlivosti, zátìžových a reverzních zátìžových testù, bodového odhadu SCR), tak kvalitativní analýza (vèetnì pøezkumu
dokumentace, rekapitulaèní analýzy a rozhovorù).
Pro zajištìní dostateèné úrovnì nezávislosti se osoby provádìjící èinnosti v rámci ovìøování platnosti nepodílejí na vývoji a výpoètu
interního modelu.
I když je proces ovìøování platnosti chápán jako pravidelná èinnost, za urèitých okolností se provádí dodateèné ovìøení platnosti (napø.
v pøípadì požadavkù na výraznìjší zmìny modelu nebo požadavkù ze strany vyššího vedení èi regulatorních orgánù).

ORSA PROCES
ORSA proces je klíèovou složkou systému øízení rizik, jehož cílem je posoudit pøimìøenost solventnosti a rizikový profil z hlediska
aktuálního i budoucího vývoje.
ORSA proces dokumentuje a øádnì posuzuje hlavní rizika, kterým Spoleènost je nebo mùže být vystavena, na základì jejího
strategického plánu. Zahrnuje posouzení rizik v rozsahu výpoètu SCR, ale také ostatních rizik do výpoètu SCR nezahrnutých. Pokud jde
o techniky posouzení rizik, provádí se kvantitativní i kvalitativní analýzy rizik, vèetnì zátìžových testù a analýzy citlivosti. Ve spolupráci
s klíèovými vlastníky rizik a vedením Spoleènosti jsou definovány negativní scénáøe s cílem posoudit odolnost solventnostní pozice
Spoleènosti bìhem plánovacího horizontu vùèi zmìnìným tržním podmínkám èi konkrétním interním nebo externím rizikovým faktorùm.
ORSA zpráva se pøipravuje na roèní bázi a je rozdìlena do 2 fází: Ve 4. ètvrtletí se pøipravuje tzv. ORSA Preview Report, který se
zamìøuje na posouzení budoucího rizikového profilu a solventnosti v souladu s business strategií a plánováním. Ve 2. ètvrtletí
následujícího roku se potom pøipravuje tzv. ORSA Final Report, který kompiluje analýzy obsažené v ORSA Preview Reportu
s posouzením souèasného rizikového profilu a solventnosti ke konci roku a dalšími pohledy na rizikový profil a systém øízení rizik.
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Kromì roèního ORSA reportingu mohou být sestaveny také nepravidelné ORSA zprávy, a to v pøípadì významných zmìn rizikového
profilu Spoleènosti. Spouštìèi pro nepravidelný ORSA proces mohou být napø. zmìny v pøedpokladech výpoètù SCR, pøekroèení
definovaných limitù solventnosti, významné zmìny struktury, objemu nebo kvality vlastních zdrojù Spoleènosti, významné zmìny
business modelu nebo právního prostøedí.
Všechny výsledky jsou øádnì dokumentovány v ORSA zprávì a projednány bìhem schùze výboru pro øízení rizik. Po projednání a
schválení pøedstavenstvem Spoleènosti je zpráva pøedložena dozorèímu orgánu. Obecnì platí, že údaje uvedené ve zprávì ORSA
musí být dostateènì podrobné, aby bylo zajištìno, že pøíslušné výsledky bude možné využít v rozhodovacím procesu a v procesu
obchodního plánování.
O výsledcích procesu ORSA se rovnìž podává zpráva mateøské spoleènosti a je vstupem do procesu ORSA v rámci Skupiny Generali.
Z tohoto dùvodu se Spoleènost øídí principy stanovenými v Politice øízení rizik a dalších provozních postupech. Ty vydává Skupina za
úèelem zajištìní soudržnosti procesu ORSA napøíè všemi spoleènostmi Skupiny Generali.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

ZAÈLENÌNÍ ØÍZENÍ RIZIK DO PROCESU ØÍZENÍ KAPITÁLU
Procesy øízení kapitálu a øízení rizika jsou do znaèné míry propojené. Toto propojení se považuje za klíèové pro zajištìní synchronizace
obchodní strategie a strategie øízení rizik.
Za pomoci nástrojù ORSA procesu pøispívá prognózování kapitálové pozice a posouzení vlastních rizik spoleènosti zamìøené
do budoucnosti ke strategickému plánování a procesu øízení kapitálu.
Zpráva ORSA souèasnì využívá plánu øízení kapitálu k ovìøení vhodnosti (vèetnì kvality) použitelného kapitálu za úèelem pokrytí
celkových požadavkù na solventnost na základì prognóz uvedených v plánu.
Øízení rizik aktivnì podporuje proces strategického plánování za úèelem zajištìní trvalé synchronizace strategie v oblasti rizik a
obchodní strategie.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.
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SYSTÉM VNITØNÍ KONTROLY

Spoleènost pøijala v plném rozsahu smìrnice Skupiny týkající se vnitøní kontroly a systému øízení rizik, které jsou klíèovými prvky
systému vnitøní kontroly a rámce øízení rizik, konkrétních èinností a dále úkolù a zodpovìdností. Spoleènost proto vytvoøila organizaèní
a provozní strukturu s cílem podpoøit své strategické cíle, operace a systém vnitøní kontroly a øízení rizik.
Prostøedí vnitøní kontroly zahrnuje bezúhonnost, mravní hodnoty, odborný rozvoj personálu, filozofii a provozní styl vedení, zpùsob,
jakým jsou pøidìlovány úlohy a povinnosti, organizaèní uspoøádání a øízení a kontrolu.
Systém vnitøní kontroly zajiš•uje soulad s platnými zákony, pøedpisy a správními opatøeními, úèinnost a efektivitu operací z hlediska cílù
a také dostupnost a spolehlivost finanèních i nefinanèních údajù.
Systém vnitøní kontroly a øízení rizik se zakládá na zøízení tøí linií obrany:
provozní funkce („vlastníci rizik“), které pøedstavují první linii obrany a mají koneènou odpovìdnost za rizika související s jejich
odborností,
II.
pojistnìmatematická funkce, funkce øízení rizik a funkce compliance, které pøedstavují druhou linii obrany,
III.
vnitøní audit, který pøedstavuje tøetí linii obrany (spolu s pojistnìmatematickou funkcí a funkcemi øízení rizik a compliance
pøedstavuje tzv. „kontrolní funkce“).
Kontrolní a ohlašovací mechanismy v rámci systému vnitøní kontroly a kontrolní funkce jsou zøízeny tak, aby nejvyššímu vedení a
pøedstavenstvu poskytovaly relevantní informace pro rozhodovací procesy.
I.

Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

FUNKCE COMPLIANCE
INFORMACE O FUNKCI COMPLIANCE: ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A ROZHODOVACÍ
PROCESY SPOLEÈNOSTI. STAV A ZDROJE FUNKCE
Spoleènost zøídila funkci compliance jako nezávislý útvar a souèást systému vnitøní kontroly a druhé linie obrany, pøièemž vedoucí
útvaru compliance je podøízen pøedstavenstvu Spoleènosti.
Spoleènost v plném rozsahu pøijala Politiku compliance skupiny Generali, která byla schváleny pøedstavenstvem mateøské spoleènosti
a je pravidelnì revidována. Útvar compliance pùsobí v souladu s touto politikou a dále stanovilo svou úlohu a povinnosti v interní normì
„Status Compliance“.
Zdroje útvaru compliance zahrnují finanèní a lidské zdroje i pøístup k externímu poradenství a specializovaným dovednostem,
organizaèní struktuøe, aktuální referenèní materiály týkající se øízení compliance a právních povinností, odborného rozvoje a technologií.
Cílem procesu vykazování je zajistit, že jsou podávány øádné informace o výkonnosti funkce compliance a systému compliance i jejich
trvalé vhodnosti, vèetnì všech pøípadù nesouladu s pøedpisy, pøièemž tyto informace jsou poskytovány nejvyššímu vedení a
pøedstavenstvu i funkci compliance pro celou Skupinu.
Útvar compliance pøedkládá pøedstavenstvu Spoleènosti ke schválení roèní plán èinnosti spolu s roèním rozpoètem funkce compliance.
Návrh roèního plánu zohledòuje i výsledky posuzování rizik. Pøinejmenším dvakrát roènì pøedkládá útvar compliance zprávu
pøedstavenstvu o stavu plnìní roèního plánu èinnosti. Útvar compliance rovnìž poskytuje pravidelné aktuální zprávy pøedstavenstvu
Spoleènosti a nejvyššímu vedení a také zprávy o každé podstatné zmìnì rizikového profilu Spoleènosti v oblasti souladu s pøedpisy.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

INFORMACE O PRAVOMOCÍCH, ZDROJÍCH, ODBORNÉ KVALIFIKACI, ZNALOSTECH,
ZKUŠENOSTECH A PROVOZNÍ NEZÁVISLOSTI FUNKCE COMPLIANCE
Zamìstnanci funkce compliance mají kvalifikaci, znalosti, zkušenosti a profesní i osobní schopnosti nezbytné k tomu, aby mohli
efektivnì plnit své povinnosti. Požadavky na tyto zamìstnance jsou stanoveny pro každou pozici v kontrolních funkcích. Vedoucí útvaru
compliance musí rozumìt povinnostem, právním pøedpisùm, normám a pravidlùm, které Spoleènost ovlivòují, a musí být obeznámeni s
metodami øízení rizik v oblasti souladu s pøedpisy.
Funkce compliance je v rámci organizaèní struktury nezávislou funkcí, která neodpovídá za provozní oblasti, a její vedoucí je pøímo
podøízen pøedstavenstvu Spoleènosti, které funkci udìluje nezbytná povìøení.
Útvar compliance má v závislosti na místních právních a správních pøedpisech v plném rozsahu pøístup k veškerým informacím,
systémùm a dokumentùm, které se vztahují k èinnosti v rámci rozsahu zajiš•ování souladu s pøedpisy, a vedoucí tohoto útvaru se mùže
úèastnit relevantních schùzek správního, øídícího a dozorèího orgánu a výborù (napø. výboru pro riziko), aby zde mohl v pøípadì potøeby
pøedkládat otázky týkající se rizika souladu s pøedpisy. S informacemi a dokumenty, k nimž pøistupuje, zachází obezøetnì a zachovává
jejich dùvìrnost.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.
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FUNKCE INTERNÍHO AUDITU
INFORMACE O FUNKCI INTERNÍHO AUDITU: ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA,
ROZHODOVACÍ PROCESY, STAV A ZDROJE FUNKCE INTERNÍHO AUDITU

Organizaèní struktura je popsána v èásti organizaèní struktura (viz kapitola B.1.1.) .
Status interního auditu schválený 31.3. 2016 obsahuje definici interního auditu, poslání oddìlení interního auditu, oblasti odpovìdnosti,
povinností (plánování auditu, provádìní auditorských zakázek, podávání zpráv a zpracování pøipomínek, informaèní toky a další úkoly),
práva a povinnosti, vlastnosti ovìøovacích a konzultaèních zakázek (ovìøovací a auditorské zakázky, poradenské zakázky, podpora pøi
realizaci) a øízení informaèních tokù.
Vedoucí interního auditu vytváøí strategický plán èinnosti oddìlení interního auditu, který alespoò jednou roènì aktualizuje a schvaluje
pøedstavenstvo Spoleènosti na základì kladného stanoviska výboru pro audit. Pravidelný (roèní) plán èinnosti oddìlení interního auditu
se musí zakládat na zdokumentovaném posouzení rizik. Interní audit musí zùstat zcela nezávislý ve svém úsudku ohlednì rozsahu
rizika a zahrnutí daného procesu èi oblasti do plánu auditu. Vedoucí interního auditu by mìl zvažovat pøijetí navrhovaných
konzultaèních zakázek na základì jejich potenciálu ke zdokonalení øízení rizik, pøidané hodnoty a zlepšení èinností Spoleènosti.
Schválené zakázky musí být zahrnuty do roèního plánu auditu. Roèní plán auditu by mìl jednoznaènì urèovat schopnosti zamìstnancù
odpovídajících za každý audit, èasový harmonogram a oèekávaný èas plnìní zakázky. Za úèelem splnìní schváleného plánu musí
vedoucí interního auditu zajistit, aby zdroje interního auditu byly vhodné, dostateèné a efektivnì využívané. Za èelem co
nejefektivnìjšího a nejúèinnìjšího provádìní èinnosti oddìlení interního auditu musí být jeho zamìstnanci v úzkém kontaktu s oblastmi
obchodní èinnosti, v nichž se tyto procesy budou uplatòovat. Tím se zajistí, aby funkce interního auditu byla dostateènì informována o
oblastech, v nichž pùsobí. Proto se audity provádìjí na místì, což zajiš•uje hlubší a komplexnìjší analýzu provozu.

INFORMACE O PRAVOMOCÍCH, ZDROJÍCH, ODBORNÉ KVALIFIKACI,
ZNALOSTECH, ZKUŠENOSTECH A NEZÁVISLOSTI FUNKCE INTERNÍHO AUDITU
Spoleènost zavedla Politiku interního auditu, která jednoznaènì stanoví pøíslušné povinnosti, cíle, procesy a postupy ohlašování, které
mají být uplatòovány, v souladu se strategií Spoleènosti.
Podle tìchto zásad je funkce interního auditu nezávislou, úèinnou a objektivní funkcí zøízenou správním, øídícím a dozorèím orgánem
za úèelem zkoumání a hodnocení vhodnosti, fungování, efektivity a úèinnosti systému vnitøní kontroly a všech ostatních prvkù øídícího a
kontrolního systému s ohledem na zvýšení úèinnosti a efektivity systému vnitøní kontroly, organizace a procesù øízení a kontroly.
Funkce interního auditu poskytuje podporu správnímu, øídícímu a dozorèímu orgánu pøi urèování strategií a pokynù pro øízení vnitøní
kontroly a rizik, pøièemž zajiš•uje, že jsou stále vhodné a platné a poskytuje správnímu, øídícímu a dozorèímu orgán analýzy, ocenìní,
doporuèení a informace týkající se pøezkoumávaných èinností. Kromì toho provádí ovìøovací a poradenskou èinnost ve prospìch
správního, øídícího a dozorèího orgánu, nejvyššího vedení a ostatních oddìlení.
Funkce interního auditu øídí a kontroluje sama sebe prostøednictvím plnìní závazných pokynù Institutu interních auditorù vèetnì definice
interního auditu, etického kodexu a mezinárodních standardù pro profesní praxi interního auditu. Tyto závazné pokyny pøedstavují
zásady základních požadavkù pro profesní praxi auditu a pro hodnocení efektivity výkonu auditorské èinnosti.
Funkce interního auditu je vybavena adekvátním rozpoètem a zdroji a její zamìstnanci musí disponovat znalostmi, schopnostmi a
pravomocemi potøebnými pro výkon své práce s odbornou zpùsobilostí a náležitou odbornou péèí.
Vedoucí funkce interního auditu je osoba, která splòuje požadavky regulatorního orgánu a naøízení Solventnost II i požadavky Skupiny
Generali. Tato osoba musí mít dostateènou relevantní praxi v oblasti auditu, kontroly, pojištìní, financí, rizik èi auditù úèetních závìrek.
Vedoucí funkce interního auditu nepøebírá odpovìdnost za žádné ostatní provozní funkce a má otevøený a konstruktivní vztah
s regulatorními orgány založený na vzájemné spolupráci, který podporuje sdílení informací relevantních pro plnìní pøíslušných
povinností.
Také ostatní zamìstnanci zajiš•ující funkci interního auditu mají schopnosti a prokazatelné zkušenosti odpovídající úrovni složitosti
èinností, které mají být provádìny. V rámci funkce interního auditu musí v každém pøípadì pùsobit zamìstnanci s vysokým potenciálem
odborného rozvoje, pøièemž se od nich oèekává, že se budou v co nejvyšší míøe vyhýbat èinnostem, které by mohly vést ke støetu
zájmù nebo k situacím, které se jako støet zájmù jeví. Musí se neustále chovat naprosto korektnì a musí za všech okolností zachovávat
mlèenlivost o informacích, které se pøi plnìní svých úkolù a povinnosti dozví.
Bìhem posledního vykazovaného období v oblasti interního auditu nedošlo k žádným významným zmìnám.
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POJISTNÌMATEMATICKÁ FUNKCE

Pojistnìmatematická funkce v Èeské pojiš•ovnì vychází ze Skupinové politiky pojistnìmatematické funkce a je doplnìna o požadavky
regulátora o specifika vycházející z èeského pojistného trhu.
Pro posílení nezávislosti pojistnìmatematické funkce je, v souladu s obsahem Skupinové politiky pojistnìmatematické funkce, navíc
zajištìno následující:

§

§

§

Výpoèetní a kontrolní aktivity jsou organizaènì oddìleny z dùvodu zajištìní plné nezávislosti a držitelé tìchto funkcí (Držitel
pojistnìmatematické funkce a Držitel validaèní funkce) reportují pøímo finanènímu øediteli. Držitel validaèní funkce, internì
nazývaný “Aktuárská validaèní funkce”, se primárnì zamìøuje na validaèní aktivity a vydává nezávislá stanoviska. Na
základì tìchto pravomocí pak Validaèní funkce nejménì jednou roènì vydává pro pøedstavenstvo Spoleènosti stanovisko
týkající se výpoètu technických rezerv, upisovací koncepce a sjednaných zajistných programù. Pro podporu této role je
Aktuárské validaèní funkci umožnìn neomezený pøístup k informacím nezbytným k výkonu této funkce, v rozsahu podle
zákona, a zároveò má volný pøístup k vedoucím odpovìdných útvarù a k pøíslušným výborùm. Držitel validaèní funkce je
odpovìdný za reportování všech validaèních nálezù Držiteli pojistnìmatematické funkce na základì dohodnutého èasového
plánu tak, aby byl zajištìn soulad se Skupinovými požadavky a uzávìrkami.
V pøípadì zásadních otázek v oblastech týkajících se validaèních aktivit (technické rezervy, koncepce upisování a zajistné
programy), je Aktuárská validaèní funkce povinna reportovat tyto nálezy pøímo pøedstavenstvu Spoleènosti, ke kterému má
nezávislý a pøímý pøístup.
Držitel pojistnìmatematické funkce i Držitel validaèní funkce jsou jmenováni pøedstavenstvem Spoleènosti.

Vzhledem k historickému nastavení a zkušenosti, Èeská pojiš•ovna oddìluje životní a neživotní pojjistnìmatematickou funkci:
§
Držitel pojistnìmatematické funkce - Životní pojištìní,
§
Držitel pojistnìmatematické funkce - Neživotní pojištìní,
§
Držitel validaèní funkce – Životní pojištìní,
§
Držitel validaèní funkce – Neživotní pojištìní.
Pro zajištìní celkové konzistence a vzájemného sdílení informací se konají pravidelné schùzky mezi životní a neživotní
pojistnìmatematickou funkcí a také mezi výpoèetními a validaèními útvary. Dodatek k pojistnìmatematické funkci zmínìný výše byl
schválen Držitelem Skupinové pojistnìmatematické funkce.
Co se týèe lidských zdrojù, pojistnìmatematická funkce èítá v souèasnosti 12 osob (životní/ neživotní pojistní matematici). Zamìstnanci,
kteøí jsou zapojeni do pojistnìmatematické funkce, mají vzdìlání se zamìøením na pojistnì-matematické vìdy, statistiku nebo
matematiku, pøípadnì jiné potøebné vzdìlání pro práci v oblasti financí/pojiš•ovnictví.
Objektivita pojistnìmatematické funkce je podpoøena požadavky danými Politikou o požadavcích na zpùsobilost a bezúhonnost (Group
Fit and proper Policy) a profesní odpovìdností Držitelù pojistnìmatematické funkce a validaèní funkce (èlenové profesní organizace
IAA, International Actuarial Association). Všichni pojistní matematici se pravidelnì úèastní semináøù a školení zajiš•ující naplnìní
kvalifikaèních požadavkù.
Pojistnìmatematická funkce úzce spolupracuje s ostatními technickými útvary Spoleènosti tak, aby podpoøila ostatní øídící funkce a
obchodní aktivity. Pojistnìmatematická funkce sdílí své pojistnìmatematické výpoèty a ocenìní, poskytuje dodateèné ad hoc analýzy a
expertní posouzení. Hlavními partnery jsou útvary Risk managementu, Produktového management, Controllingu, Zajištìní a ALM.
Hlavní role a odpovìdnosti pojistnìmatematické funkce podle zásad smìrnice Solventnost II (èlánek 48 smìrnice 2009/138/ES) jsou
následující:
§
§
§
§
§

kalkulace a validace technických rezerv a koordinace tìchto procesù;
zhodnocení procesu datové kvality v oblasti technických rezerv;
vyjádøení názoru na celkový koncept upisování;
vyjádøení názoru na adekvátnost zajistných programù;
úèast na efektivní implementaci systému øízení rizik.

Dále pak pojistnìmatematická funkce nad rámec požadavkù Solvency II provádí:
§
§
§
§
§
§
§

výpoèet IFRS technických rezerv, vèetnì zákonem daného aktuárského reportingu;
test postaèitelnosti IFRS technických rezerv, meziroèní analýzu pohybu rezerv;
výpoèty kapitálového požadavku pro životní a neživotní upisovací rizika vèetnì dopadu tržních rizik na závazky;
analýzu efektivity zajistného program;
výpoèet hodnoty nového obchodu v životním pojištìní;
kontrolu analýzy profitability produktù;
a aktivnì se úèastní procesu pøípravy plánu a strategického dialogu.

S ohledem na výše zmínìné úlohy pojistní matematici pøipravují data potøebná pro tyto výpoèty. Tento proces je v souladu se
Skupinovou Politikou datové kvality, posuzuje se vhodnost, pøesnost a úplnost dat. Pojistnìmatematická funkce je také zodpovìdná za
zvolení metod vhodných pro jednotlivé výpoèty s ohledem na dostupnost historických dat a typ businessu.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.
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EXTERNÍ ZAJIŠTÌNÍ SLUŽEB NEBO ÈINNOSTÍ (OUTSOURCING)
INFORMACE O KONCEPCI V OBLASTI EXTERNÍHO ZAJIŠTÌNÍ SLUŽEB NEBO
ÈINNOSTÍ (OUTSOURCING)

Spoleènost v plném rozsahu pøijala Skupinovou politiku outsourcingu, která stanoví konzistentní minimální povinné standardy
pro outsourcing, pøidìluje hlavní úkoly v oblasti outsourcingu a zajiš•uje, aby byly v rámci jakéhokoli externího zajištìní služeb nebo
èinností zavedeny vhodné kontroly a struktury øízení.
Tato koncepce zavádí pøístup založený na vyhodnocení rizika a rozlišuje mezi externím zajištìním èinností, které jsou pro spoleènost
klíèové, a tìmi, které nejsou klíèové, zavádí podstatné náležitosti veškerých smluv o outsourcingu a rozsah, v jakém Spoleènost
kontroluje poskytovatele služeb.
Spoleènost pøijala též vlastní pravidla pro externí zajištìní služeb nebo èinností, kde jsou stanovena veškerá pravidla a povinnosti
pro øádné nastavení a øízení vztahù outsourcingu v rámci Skupiny i mimo ni, kritéria pro klasifikaci významnosti outsourcingu, role a
úkoly, obsah smluv, interní postup, doklady, monitorování outsourcingu.
Pro každou smlouvu o externím zajištìní je jmenován referent pro externí zajištìní služeb nebo èinností odpovìdný za celkové
provedení celého cyklu externího zajištìní, od hodnocení rizik po koneèné øízení kontrol provádìných za úèelem monitorování dohod
o úrovni služeb vymezených ve smlouvách a kontrol jakosti služeb.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

B.8.

DALŠÍ INFORMACE
POSOUZENÍ PØIMÌØENOSTI JEJICH ØÍDÍCÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU
VE VZTAHU K POVAZE, ROZSAHU A KOMPLEXNOSTI RIZIK SPOJENÝCH
S JEJICH ÈINNOSTÍ

Oddìlení interního auditu pravidelnì, alespoò jednou za rok, provádí nezávislé celkové hodnocení systému vnitøní kontroly Spoleènosti.
Hodnocení vychází z hlavních požadavkù místních pøedpisù a z obecných zásad týkajících se øízení spoleènosti. Pro dozorèí radu je to
jeden z podkladù pro provádìní dozoru nad systémem vnitøní kontroly ve Spoleènosti. Navíc se jedná též o nezávislý zdroj informací
pro pøedstavenstvo v rámci procesu øízení systému vnitøní kontroly.
Systém vnitøní kontroly je obecnì vymezen jako proces, který realizuje pøedstavenstvo Spoleènosti, její management a ostatní
zamìstnanci s cílem zajistit pøimìøené záruky dosažení cílù v tìchto kategoriích:
§

úèinnost a efektivitu operací;

§

spolehlivost úèetního výkaznictví;

§

dodržování zákonù a pøedpisù;

§

tvorba a provádìní strategií;

§

zásady pro zjiš•ování a prevenci støetu zájmù a interního podvodu.

JINÉ ZÁSADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ØÍDÍCÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU
Žádné další relevantní informace.
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C. Rizikový profil
Spoleènost není v rámci svého rizikového profilu vystavena rizikùm vyplývajícím z podrozvahových pozic a není provádìn žádný pøenos
rizika na zvláštní úèelové jednotky.

UPISOVACÍ RIZIKO

C.1.

ŽIVOTNÍ UPISOVACÍ RIZIKO
MÍRA VYSTAVENÍ RIZIKÙM A POSOUZENÍ RIZIK
Mezi životní a zdravotní upisovací rizika patøí biometrické riziko a operaèní riziko, jež jsou souèástí smluv o životním a zdravotním
pojištìní. Biometrická rizika vyplývají z neurèitosti pøedpokladù týkajících se míry úmrtnosti, dlouhovìkosti, zdraví, nemocnosti a
invalidity s ohledem na oceòování pojistných závazkù. Operaèní rizika vyplývají z neurèitosti týkající se výše výdajù a z chování
pojistníkù vzhledem k smluvním opcím obsaženým ve smlouvì. Vedle platby pojistného je nejvýznamnìjší smluvní opcí, kterou
pojistníci mají, storno pojistné smlouvy.
Životní a zdravotní upisovací rizika popsaná v mapì rizik Spoleènosti:
§

§
§
§

§

Riziko úmrtnosti vymezené jako riziko ztráty nebo nepøíznivé zmìny hodnoty pojistných závazkù vyplývající ze zmìn mìr
úmrtnosti, kdy zvýšení míry úmrtnosti vede ke zvýšení hodnoty pojistných závazkù. Riziko úmrtnosti zahrnuje též úmrtnostní
katastrofické riziko jako riziko ztráty nebo nepøíznivé zmìny hodnoty pojistných závazkù vyplývající ze znaèné neurèitosti
pøedpokladù pøi tvorbì cen a stanovení rezerv v souvislosti s mimoøádnými nebo zvláštními událostmi;
Riziko dlouhovìkosti, které je obdobnì jako úmrtnost vymezeno jako riziko vyplývající ze zmìn mìr úmrtnosti, kdy snížení
míry úmrtnosti vede ke zvýšení hodnoty pojistných závazkù;
Rizika invalidity a nemocnosti jsou vymezena jako rizika ztráty nebo nepøíznivé zmìny hodnoty pojistných závazkù vyplývající
ze zmìn míry invalidity, míry závažných onemocnìní (chorobnost), nemocnosti a uzdravení;
Riziko storen souvisí se ztrátou nebo nepøíznivou zmìnou v závazcích v dùsledku zmìny oèekávané stornovosti, pokud se
jedná o opci pojistníkù. Pøíslušnými opcemi jsou veškerá zákonná èi smluvní práva pojistníkù na úplné nebo èásteèné
ukonèení, snížení, omezení èi pozastavení pojistného krytí, nebo pøipuštìní storna pojistné smlouvy s odbytným. Sem spadají
i storna pøi katastrofických událostech;
Riziko nákladù jako riziko ztráty nebo nepøíznivé zmìny hodnoty pojistných závazkù vyplývající ze zmìn nákladù vzniklých pøi
správì pojistných a zajistných smluv.

V následující tabulce je uveden struèný pøehled interakcí mezi produkty a riziky:
Produkty

Riziko
úmrtnosti

Riziko
dlouhovìkosti

Riziko
nemocnosti/
invalidity

Riziko
storen

Riziko
nákladù

Úraz a invalidita

P

P

P

P

Èisté riziko

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Vyplácená renta
Akumulovaná renta

P
P

P

P

Kapitalizace
Pojištìní pro pøípad dožití, smrti
a jiné
Vyplácené neživotní renty

P

Zdravotní
riziko

P
P

P

Následující tabulka ukazuje vývoj životních upisovacích rizik:
Životní upisovací rizika

Celkem 2017

Celkem 2016

Zmìna %

Životní upisovací riziko

1 683 687

1 619 560

4%

Riziko dlouhovìkosti

107 065

117 253

-9%

Riziko storen

336 451

195 731

72%

Riziko nemocnosti/invalidity

209 256

240 495

-13%

Riziko úmrtnosti

579 162

664 083

-13%

Riziko nákladù

451 753

401 999

12%
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Následující grafy pøedstavují vývoj v podílu jednotlivých rizik v celkové hodnotì životního upisovacího rizika:
Životní upisovací rizika 2017

Riziko
nákladù
27%

Životní upisovací rizika 2016

Riziko
úmrtnosti
34%

Riziko
nákladù
25%
Riziko
úmrtnosti
41%

Riziko
storen
12%
Riziko
storen
20%

Riziko
invalidity
12%

Riziko
dlouhovìko
sti
7%

Riziko
invalidity
15%

Riziko
dlouhovìkosti
7%

Nejvýznamnìjším upisovacím rizikem životního pojištìní je riziko nákladù, riziko úmrtnosti a riziko storen.
Vìtšina životních rizik poklesla díky nižší expozici vùèi riziku kvùli zmenšujícímu se portfoliu. Riziko nemocnosti/invalidity navíc pokleslo
kvùli nižší volatilitì skuteèných pojistných událostí. Na druhou stranu riziko nákladù a riziko storen vzrostlo. Riziko storen narostlo
pøedevším kvùli nárùstu výnosové køivky a vyšší volatilitì skuteèných storen, což bylo ale èásteènì kompenzováno nižšími nejlepšími
odhady storen. Riziko nákladù narostlo díky zahrnutí složky volatility do výpoètu rizika a vyšší nákladové inflaci.
Mìøení životního upisovacího rizika je založeno na výpoètu ztráty Spoleènosti vyplývající z neoèekávaných zmìn
biometrických/operaèních pøedpokladù. Zejména kapitálové požadavky na životní upisovací rizika jsou vypoèítávány jako rozdíl
mezi technickými rezervami podle naøízení Solventnost II po použití zátìžových scénáøù na biometrické/operaèní pøedpoklady a
nejlepším odhadem technických rezerv podle naøízení Solventnost II.
Životní upisovací rizika se mìøí prostøednictvím kvantitativního modelu, jehož cílem je urèit hodnotu solventnostního kapitálového
požadavku na základì metodiky a parametrù èásteèného interního modelu Skupiny Generali.
Mìøení rizik pøedstavuje proces, který tvoøí dva hlavní kroky:
§
§

kalibrace rizik, jejímž cílem je odvození rozdìlení faktorù životního upisovacího rizika a v dùsledku toho i zátìžového scénáøe,
který je tøeba použít na nejlepší odhad biometrických/operaèních pøedpokladù s jistou pravdìpodobností výskytu 0,5 %,
modelace ztrát, jejímž cílem je mìøení ztrát Spoleènosti v dùsledku zátìžového scénáøe použitého na biometrické/operaèní
pøedpoklady.

U rizik úmrtnosti a dlouhovìkosti se neurèitost úmrtnosti u pojištìné populace a její dopad na Spoleènost mìøí za použití zátìžových
scénáøù na míru úmrtnosti pojistníkù.
U rizik nemocnosti a invalidity se neurèitost chorobnosti nebo nemocnosti u pojištìné populace a její dopad na Spoleènost mìøí
za použití zátìžových scénáøù na míru nemocnosti, invalidity a uzdravení pojistníkù.
V pøípadì rizika storen, kalibrace rizika a modelování ztrát slouží k mìøení neurèitosti chování pojistníkù ve vztahu k zákonným èi
smluvním opcím, které jim dávají právo na úplné nebo èásteèné ukonèení, snížení, odbytné, omezení èi pozastavení pojistného krytí,
nebo pøipuštìní storna pojistné smlouvy. Obdobnì jako u biometrických rizik je mìøení provádìno použitím zátìžových scénáøù na
chování tìchto pojistníkù.
Riziko nákladù se mìøí použitím zátìžového scénáøe na výši nákladù a nákladù vzniklých v dùsledku inflace, které Spoleènost v
budoucnu oèekává.
Spoleènost provádí specifické testy a postupuje v souladu s metodikou Skupiny Generali, pøièemž cílem je zajistit spolehlivost
získaných výsledkù a jejich skuteèné použití v rámci obchodního rozhodování, jak stanoví Smìrnice Solventnost II.
Ve vykazovaném období nedošlo k žádným významným zmìnám mìøení rizik.
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ØÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Techniky pro snižování, monitorování a øízení životních upisovacích rizik jsou založeny na kvantitativním a kvalitativním hodnocení, jež
jsou souèástí postupù, které jsou peèlivì definovány a monitorovány jak na úrovni Spoleènosti, tak na úrovni Skupiny Generali (napø.
postup pro schvalování produktù životního pojištìní a limitù upisování).
Snižování rizik
Dvì hlavní obrany pøed životními upisovacími riziky pøedstavuje úèinná cenotvorba a výbìr rizik pøed sjednáním smlouvy
prostøednictvím upisování.
Stanovení cen produktù
Úèinné stanovení cen produktù spoèívá v nastavení vlastností produktu a pøedpokladù týkajících se nákladù, biometrických pøedpokladù
a pøedpokladù ohlednì chování pojistníkù tak, aby byla Spoleènost schopna unést nepøíznivý vývoj pøi realizaci tìchto pøedpokladù.
U pojištìní založeného na spoøení je tohoto cíle dosaženo zejména testováním ziskovosti, zatímco u pojištìní založeného na ochranì
s biometrickým prvkem je tohoto cíle dosaženo nastavením pøimìøenì obezøetných pøedpokladù.
U pojistného kmene, jehož souèástí je biometrické riziko, obsahují úmrtnostní tabulky používané pøi tvorbì cen pøimìøenì obezøetné
pøirážky. U tohoto kmene jsou rovnìž na úrovni Skupiny každoroènì provádìny komplexní pøezkumy zkušenosti s úmrtností, což
zahrnuje porovnání s oèekávanou úmrtností pro daný kmen stanovenou podle aktuálních tabulek úmrtnosti, které jsou na všech trzích k
dispozici. Tato analýza, která zohledòuje úmrtnost podle pohlaví, vìku, roku uzavøení pojistné smlouvy, pojistné èástky a jiných
upisovacích kritérií, umožòuje prùbìžnì kontrolovat pøimìøenost pøedpokladù úmrtnosti zohlednìných pøi stanovení cen produktu a
vypoøádat se s rizikem špatného odhadu pro další upisovací rok.
Obdobnì jako u rizika úmrtnosti se u rizika dlouhovìkosti provádí každoroèní posouzení pøimìøenosti tabulek úmrtnosti používaných pøi
tvorbì cen, které bere v úvahu nejen rizika biometrická, ale též rizika finanèní související se zárukou minimální úrokové sazby a
s jakýmkoli nesouladem mezi závazky a pøíslušnými aktivy. I v tomto pøípadì umožòuje analýza prùbìžnì kontrolovat pøimìøenost
pøedpokladù dlouhovìkosti zohlednìných pøi stanovení cen produktu a vypoøádat se s rizikem špatného odhadu pro další upisovací rok.
Veškeré operaèní pøedpoklady použité ve fázi stanovení cen produktù nebo pro oceòování obchodní produkce jsou založeny na vlastní
zkušenosti Spoleènosti v souladu s koncepcí upisování. Odpovídají pøedpokladùm používaným pøi oceòování technických rezerv Pro
zajištìní úplného souladu se strategií Spoleènosti týkající se schvalování produktù je souèástí tohoto postupu dále prùbìžné
monitorování produktù, jejichž uvedení na trh Spoleènost chystá, a každé dva roky aktualizace pøezkumu ziskovosti, což je provádìno
na úrovni mateøské spoleènosti.
Postup upisování
Spoleènost postupuje v souladu s pokyny Skupiny Generali pro upisování, které stanoví operaèní limity a standardní postup pro
požadování výjimek, aby bylo vystavení rizikùm udržováno v rámci pøedem stanovených limitù a aby bylo zajištìno konzistentní
využívání kapitálu.
Zvláštní dùraz je kladen na upisování nových smluv a zohledòuje jak zdravotní, tak finanèní rizika. Skupina stanovila prostøednictvím
manuálù, formuláøù a lékaøských a finanèních požadavkù na upisování jasné standardy pro upisování. Autonomie Spoleènosti v rámci
koncepce upisování závisí na její struktuøe a pojistném kmeni a je stanovena mateøskou spoleèností.
U doplòkového rizikového pøipojištìní2, které je nejvíc vystaveno morálnímu riziku, je nastavena maximální úroveò pojistitelnosti.
Pro další snížení tìchto rizik jsou definována finanèní upisovací pravidla i výluky z pojistné smlouvy.
Spoleènost pravidelnì monitoruje míru vystavení se rizikùm a dodržování operaèních limitù, hlásí veškeré nestandardní situace a
postupuje podle daného eskalaèního procesu pøimìøenì povaze porušení tak, aby byla bezodkladnì pøijata pøíslušná nápravná
opatøení.
Role øízení rizik pøi tvorbì cen a schvalování produktù
CRO Spoleènosti podporuje proces cenotvorby ze své pozice èlena výborù pro produkty a upisování.
Proces schvalování produktù zahrnuje, že funkce øízení rizik pøezkoumá soulad nových produktù s Rámcem rizikového apetitu (jak
z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního), a skuteènost, zda je rizikový kapitál uvažován pøi hodnocení rizikovì oèištìné výkonnosti.
Upisovací riziko mùže být pøevedeno též prostøednictvím zajištìní na jinou zajiš•ovnu (pojiš•ovnu) za úèelem snížení finanèního dopadu
tìchto rizik na Spoleènost, a mùže tak být snížen i solventnostní kapitálový požadavek na toto riziko.
Funkce životního zajištìní na úrovni Skupiny podporuje, øídí a koordinuje zajiš•ovací èinnost Spoleènosti tím, že vytváøí pøíslušné
pokyny pro pøísnou kontrolu rizik, v souladu s rizikovým apetitem Skupiny a Spoleènosti, a tím, že v plném rozsahu využívá pøíležitosti,
které na všech trzích nabízí zajištìní.

2

Doplòkové rizikové pøipojištìní pøedstavuje doplnìk k primární pojistné smlouvì, který za urèitých podmínek nabízí pojistné plnìní nad rámec pojistné smlouvy.
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Skupina pùsobí jako hlavní zajistitel Spoleènosti. Nicménì se souhlasem mateøské spoleènosti a je-li to odùvodnìno konkrétními
obchodními dùvody, mùže Spoleènost uzavírat transakce též s jinými zajiš•ovnami na otevøeném trhu se zajištìním.
Pøi upisování smluv o zajištìní se zajistiteli mimo Skupinu postupuje Spoleènost v souladu s uvedenými pokyny a tyto pokyny stanoví i
povolené zajistné transakce, pøíslušnou maximální povolenou cesi a výbìr protistran na základì jejich finanèní síly.
K programu zajištìní vydává své stanovisko životní pojistnìmatematická funkce a posuzuje soulad tohoto programu s koncepcí
pojistnìmatematické funkce na úrovni Skupiny a se souvisejícími pokyny. Pojistnìmatematická funkce posuzuje, zda jsou zajistná
ujednání dostateèná a pøimìøená. V souladu s tím se stanoví limity vlastního vrubu. Spoleènosti postupující pojistné riziko náleží do
Skupiny Generali, proto riziko potenciální nedostupnosti zajistného krytí je minimální.

NEŽIVOTNÍ UPISOVACÍ RIZIKO
MÍRA VYSTAVENÍ RIZIKÙM A POSOUZENÍ RIZIK
Upisovacím rizikem v neživotním pojištìní se rozumí riziko zmìny závazkù Spoleènosti souvisejících s pojištìnými riziky a z postupù
používaných pøi èinnosti Spoleènosti. Upisovací riziko v neživotním pojištìní zahrnuje pøinejmenším riziko podcenìní èetnosti a/nebo
závažnosti pojistných událostí pøi stanovení cen a rezerv (riziko pojistného a riziko rezerv) a rovnìž riziko ztrát utrpìných v dùsledku
nastání extrémních èi výjimeèných událostí (katastrofické riziko).
Spoleènost nemùže zabránit vystavení se pøípadným ztrátám plynoucím z rizik neoddìlitelnì spojených s podstatou svého hlavního
pøedmìtu podnikání. Nicménì správné nastavení standardù a identifikace, mìøení a nastavování limitù u tìchto rizik je zcela zásadní
pro zajištìní odolnosti Spoleènosti vùèi nepøíznivým okolnostem a pro pøizpùsobení upisovacích èinností rizikovému apetitu Spoleènosti.
V souladu se strategií øízení rizik Skupiny Generali Spoleènost upisuje a pøijímá známá a srozumitelná rizika, kde dostupné informace a
transparentnost rizik umožòují dosáhnout vysoké úrovnì upisování a jeho konzistentního vývoje. Rizika jsou navíc upisována na
základì zavedených norem kvality upisovacích procesù za úèelem zajištìní ziskovosti a omezení morálního hazardu.
Pojištìní upsané Spoleèností zahrnuje kombinaci obèanských, korporátních a prùmyslových rizik. Nejvýznamnìjší èást pøedstavuje
pojištìní motorových vozidel následované pojištìním nemovitostí, odpovìdnosti za zpùsobenou škodu a dalšími odvìtvími.
Expozice Spoleènosti vùèi upisovacím rizikùm je popsána v dalších pøíslušných oddílech èásti D.2.2 tohoto dokumentu, které se týkají
technických rezerv a rozvahy založené na tržních hodnotách (MVBS).
Pøevážná èást pojištìní upsaného Spoleèností se nachází v Èeské republice. To zahrnuje i expozici vùèi katastrofickému riziku zejména
u pojištìných rizik povodnì, vìtru, krupobití a snìhu.
Solventnostní kapitálový požadavek (SCR) pro neživotní upisovací rizika se mìøí pomocí èásteèného interního modelu. Zahrnuje tato
rizika:
§
§
§

riziko pojistného a katastrofické riziko: možnost, že pojistné nebude dostaèovat k pokrytí budoucích nákladù na pojistné plnìní,
smluvních výdajù a pøípadù mimoøádné volatility.
riziko rezerv: nejistota spojená s nastavením rezerv na likvidaci nevyøízených pojistných událostí ve vztahu k jejich oèekávané
výši, ve výhledu jednoho roku,
riziko storen souvisí s nejistotou ohlednì možnosti, že klienti budou rušit své platné pojistné smlouvy ve vìtším poètu, než se
pøedpokládalo.

Vývoj neživotních upisovacích rizik je uveden v následující tabulce:

Neživotní upisovací rizika

2017

2016

zmìna %

2 526 837

2 486 368

2%

Riziko pojistného

1 515 440

1 435 295

6%

Riziko rezerv

1 074 368

1 252 262

-14%

652 720

560 596

16%

13 576

34 192

-60%

Neživotní upisovací rizika

Katastrofické riziko
Riziko storen
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Podíl jednotlivých rizik na celkovém neživotním upisovacím riziku je prezentován v následujících grafech:
Neživotní upisovací rizika 2017
Katastrofické
riziko
20,0%

Neživotní upisovací rizika 2016
Riziko
storen
0,4%

Katastrofické
riziko
17,1%

Riziko
pojistného
46,5%

Riziko
rezerv
33,0%

Riziko
storen
1,0%

Riziko
pojistného
43,7%

Riziko
rezerv
38,2%

Nejvýznamnìjší pohyb nastal u rizika rezerv. Hlavní pøíèinou je pokles nediskontovaného nejlepšího odhadu závazkù, který je popsán
v kapitole D. 2.2.
Nárùst katastrofického rizika je zpùsoben novou verzí externího modelu, která umožòuje zohlednit shlukování vìtších katastrofických
událostí.
Vyšší riziko pojistného je dáno vyšší expozicí, hlavnì v odvìtví pojištìní úvìru a u pøevzatého zajištìní. Pokles rizika storen je
zpùsoben zejména alokací vìtšího podílu nákladù do neživotního pojištìní a je v souladu s poklesem oèekávaného zisku z budoucího
pojistného.
Funkce øízení rizik ovìøuje vhodnost parametrù používaných pøi výpoètu solventnostního kapitálového požadavku prostøednictvím
analýzy citlivosti.

ØÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Výbìr rizik v neživotním pojištìní zaèíná obecným návrhem upisovací strategie a tomu odpovídajících kritérií pro výbìr nabízených
druhù pojištìní po dohodì se Skupinou Generali. Upisovací strategie se vypracovává v souladu s rizikovými preferencemi, které stanoví
pøedstavenstvo v Rámci rizikového apetitu.
Bìhem procesu strategického plánování se vytyèují obchodní cíle a promítají do upisovacích limitù se zámìrem zajistit, aby bylo
pojištìní upisováno v souladu s tímto plánem. Upisovací limity urèují maximální výši rizik a odvìtví pojištìní, jež Spoleènost bude moci
upsat bez nutnosti žádat o dodateèné èi pøedchozí schválení. Tyto limity mohou spoèívat napø. ve stanovení maximální hodnoty rizika,
typu rizika nebo rizikovosti produktu. Úèelem tìchto limitù je udržet si jednotný a adekvátnì ziskový pojistný kmen založený na
odborných znalostech Spoleènosti.
Zajištìní je klíèovou technikou snižování rizik pojistného kmene neživotního pojištìní. Cílem je optimalizovat využívání rizikového
kapitálu pøenesením èásti upisovacího rizika na vybrané protistrany, èímž se souèasnì minimalizuje kreditní riziko spojené s takovým
postupem.
Spoleènost uzavírá smluvní zajištìní se Skupinou (prostøednictvím kaptivní zajiš•ovny Skupiny Generali pùsobící v oblasti støední a
východní Evropy, spoleènosti GP Reinsurance EAD).
Zajistný program pro zajištìní katastrofických rizik pojištìní majetku pro rok 2018 je navržen jako ochrana:
§
§
§
§

kryjící jednorázové škody plynoucí z událostí s pravdìpodobností výskytu jednou za ménì než 250 let;
prokazatelnì úèinná pøi všech nedávných velkých škodách zpùsobených katastrofami;
pøedstavující velkou úsporu rizikového kapitálu;
s dodateèným agregovaným programem zajištìní škodného nadmìrku v pøípadì víceèetných událostí v jednom roce.

Stejná úroveò ochrany pro stanovenou pravdìpodobnost výskytu a úroveò úspor rizikového kapitálu je zaruèena i pro ostatní zajistné
programy, tj. související s jednotlivými extrémními riziky v oblasti pojištìní majetku, dopravy a odpovìdnosti.
Spoleènost upøednostòuje tradièní zajištìní jako nástroj ke snižování katastrofického rizika vyplývajícího z jejího pojistného kmene
neživotního pojištìní a neprojevuje zájem využívat jiných finanèních technik ke snižování tohoto rizika.
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Funkce øízení rizik každoroènì potvrzuje pøimìøenost technik snižování rizik. Analýza rùzných alternativních nastavení zajistného
programu se zamìøením na ukazatele jako je solventností pomìr, profitabilita a ekonomický pøínos se provádí za úèelem testování
vhodnosti souèasného nastavení.
Zajistný program Spoleènosti významnì vylepšuje její solventnostní pozici. Jeho efekt je nejvýraznìjší u katastrofického rizika, kde 95
% kapitálu je cedováno mimo spoleènost. Rovnìž v pøípadì ostatních neživotních upisovacích rizik je pøínos zajištìní významný a
snižuje kapitálový požadavek o 79 % u rizika storen a o 49 % u rizika rezerv a pojistného.

C.2.

TRŽNÍ RIZIKO

Jakožto kompozitní pojiš•ovna Spoleènost vybírá pojistné od pojistníkù oproti pøíslibu úhrady pojistného plnìní, nastane-li nìkterá
z pøedem stanovených událostí. Spoleènost vybrané pojistné investuje do široké škály finanèních aktiv s cílem dodržet tyto budoucí
pøísliby dané pojistníkùm a také generovat hodnotu pro své akcionáøe.
Spoleènost je pak vystavena následujícím tržním rizikùm, že:
§
§
§
§

investovaná aktiva nebudou pøinášet oèekáváný výnos z dùvodu klesajících nebo kolísavých tržních cen;
hotovost ze splatných dluhopisù bude reinvestována za nepøíznivých tržních podmínek, obvykle s nižšími úrokovými mírami;
investovaná aktiva nebudou pøinášet oèekávaný výnos z dùvodu pøedpokládaného nebo skuteèného zhoršení úvìruschopnosti
emitenta;
deriváty nebo zajistné smlouvy nebudou pøinášet oèekávané výnosy z dùvodu pøedpokládaného nebo skuteèného zhoršení
úvìruschopnosti protistrany.

Vzhledem k tomu, že Spoleènost je investorem s potøebou krytí dlouhodobých závazkù a drží svá aktiva, dokud jich není zapotøebí
pro splnìní pøíslibù daných pojistníkùm, je relativnì imunní vùèi krátkodobému poklesu a kolísání tržní hodnoty svých aktiv.
Podle naøízení Solventnost II je Spoleènost nicménì povinna vytváøet kapitálovou rezervu s cílem zachovat si øádnou solventnost i
za situace, kdy bude docházet k nepøíznivým pohybùm na trhu viz kapitola E.2.
Za tímto úèelem Spoleènost spravuje své investice obezøetným zpùsobem podle tzv. „Zásad obezøetného jednání“3 a usiluje
o optimalizaci návratnosti svých aktiv pøi souèasné minimalizaci negativních dopadù krátkodobých tržních výkyvù na svou solventnost.
Spoleènost investuje vybrané pojistné do finanèních nástrojù zpùsobem, aby zajistila, že bude moci pojistníkùm vèas vyplatit pojistné
plnìní. Pokud se hodnota finanèních investic významnì sníží v okamžiku, kdy je tøeba vyplatit pojistníkùm pojistné plnìní, mùže dojít k
tomu, že Spoleènost nebude schopna své závazky vùèi pojistníkùm plnit. Spoleènost proto musí zajistit, aby hodnota finanèních investic
sloužících ke krytí pojistných smluv neklesla pod hodnotu závazkù.
V pøípadì pojištìní, kde investièní riziko nese pojistník, Spoleènost obvykle investuje vybrané pojistné do finanèních nástrojù, avšak
nenese tržní ani kreditní riziko. Spoleènost je nicménì vystavena riziku s ohledem na své výnosy: hlavním zdrojem zisku Spoleènosti
jsou poplatky, které pøímo souvisí s výnosností podkladových aktiv, a nepøíznivý vývoj na trzích proto pøímo ovlivòuje ziskovost
Spoleènosti, pokud tyto smluvní poplatky nepostaèují k pokrytí nákladù.
Spoleènost investuje do tìchto hlavních tøíd aktiv:
Tržní hodnota 2017

Tržní hodnota 2016

Vládní dluhopisy

31 775 021

35 313 300

Korporátní dluhopisy

45 188 652

24 054 672

Investièní fondy

12 972 220

13 508 719

Akcie

11 474 277

11 970 709

654 969

4 247 046

1 751 885

2 834 687

Pùjèky

956 640

974 650

Investice do nemovitostí

119 546

190 325

Deriváty

-700

-1 337 565

Celkem

104 892 511

91 756 544

Alokace aktiv

Strukturované dluhopisy
Peníze a depozita

Celková tržní hodnota aktiv v roce 2017 vzrostla ve srovnání s rokem 2016 o témìø 15%. Hlavním dùvodem je rozsáhlé využití
reverzních repo (a repo operací), které jsou klasifikované do tøídy korporátních dluhopisù.

3
„Zásada obezøetného jednání“, vymezená v èlánku 132 smìrnice 2009/138/ES, vyžaduje, aby Spoleènost investovala pouze do aktiv a nástrojù, jejichž rizika lze øádnì urèit, mìøit,
sledovat, øídit, kontrolovat a vykazovat, a odpovídajícím zpùsobem je zohlednit pøi posuzování celkových potøeb solventnosti Spoleènosti. Pøijetí této zásady je zakotveno ve
Spoleèností pøijaté Skupinové investièní smìrnici.
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MÍRA VYSTAVENÍ RIZIKÙM A POSOUZENÍ RIZIK
Tržní rizika zahrnutá v mapì rizik Spoleènosti:
§
§
§

§

§
§
§

Akciové riziko: riziko nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv nebo hodnoty závazkù v dùsledku zmìn úrovnì cen akcií na trhu,
které mohou vést k finanèní ztrátì.
Riziko volatility akcií: riziko nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv nebo hodnoty závazkù v dùsledku zmìn volatility na trhu
akcií.
Úrokové riziko: riziko nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv nebo hodnoty závazkù v dùsledku zmìn úrokové míry na trhu.
Spoleènost je z nejvìtší èásti vystavena riziku rùstu úrokové míry, nebo• vyšší úroková míra snižuje souèasnou hodnotu
pøíslibù daných pojistníkùm ménì než hodnotu aktiv, která tyto pøísliby kryjí.
Riziko koncentrace: riziko vzniku významných finanèních ztrát z dùvodu, že v portfoliu aktiv je koncentrován malý poèet
protistran, èímž se zvyšuje pravdìpodobnost, že negativní událost, která zasáhne jen malý poèet protistran nebo dokonce
jedinou protistranu, mùže zpùsobit velké ztráty.
Mìnové riziko: možnost nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv nebo hodnoty závazkù v dùsledku zmìn mìnových kurzù.
Riziko volatility úrokových sazeb: riziko nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv nebo hodnoty závazkù v dùsledku zmìn míry
volatility vyplývající z úrokových sazeb.
Nemovitostní riziko: možnost nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv nebo hodnoty závazkù v dùsledku zmìn úrovnì tržních
cen nemovitostí.

Alokace aktiv ve vztahu k tržnímu riziku:
Tržní hodnota 2017

Tržní hodnota 2016

12 622 591

13 713 165

0

0

Úrokové riziko

55 049 992

58 740 267

Riziko koncentrace

81 122 617

84 141 052

Mìnové riziko

6 276 105

9 661 660

Riziko volatility úrokových sazeb

4 491 151

1 709 689

Nemovitostní riziko

8 067 366

7 835 155

Typ rizika
Akciové riziko
Riziko volatility akcií

Nejvìtší posun v expozicích je zpùsoben pøedevším nižším objemem investièního portfolia, které odráží splatnost v tradièním životním
pojištìní (riziko úrokového rizika, koncentraèní riziko) nebo zmìnu rizikového profilu (mìnové riziko, riziko volatility úrokových sazeb).
Za úèelem zajištìní integrovaného mìøení rizik, která Spoleènost nese, se používají spoleèné metodiky mìøení rizik (jak kvalitativní, tak
kvantitativní).
Pro hodnocení svých tržních rizik Spoleènost používá skupinový interní model používaný pro výpoèet solventnostního kapitálového
požadavku. Na základì této metodiky lze solventnostní kapitálový požadavek rozdìlit na jednotlivé èásti zpùsobem uvedeným v
následující tabulce, grafech a kapitole E.
Hodnota 2017

Hodnota 2016

Akciové riziko

Typ rizika

3 200 018

3 883 399

Nemovitostní riziko

1 741 858

1 654 074

Úrokové riziko

376 986

759 999

Mìnové riziko

579 442

1 269 704

Riziko koncentrace

352 441

418 834
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Tržní riziko 2016
Riziko
koncentrace
5%

Tržní riziko 2017
Riziko
koncentrace
Mìnové
6%
riziko
9%

Mìnové
riziko
16%

Úrokové
riziko
6%
Akciové
riziko
51%
Nemovitostní
riziko
28%

Úrokové
riziko
9%

Akciové
riziko
49%

Nemovitostní
riziko
21%

Aby bylo zajištìno, že metodika interního modelu je stále vhodná, jsou kalibrace tržních rizik každoroènì pøezkoumávány. Od
posledního vykazovaného období nedošlo k žádným podstatným zmìnám.
Koncentrace tržních rizik je explicitnì modelována pomocí interního modelu. Podle výsledkù vyplývajících z tohoto modelu a dle složení
rozvahy je Spoleènost vystavena riziku koncentrace, které vyplývá zejména ze skuteènosti, že Spoleènost zaèala investovat do
nemovitostí teprve nedávno, a poèet investic do nemovitostí je tedy nízký.

ØÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK
„Zásada obezøetného jednání“ je hlavním pilíøem procesu øízení investic Spoleènosti. Aby bylo zajištìno komplexní øízení dopadù
tržních rizik na aktiva a závazky, je tøeba, aby byl proces strategické alokace aktiv (SAA) øízen závazky Spoleènosti a byl silnì vzájemnì
provázaný s cíli a omezeními, která jsou pro pojištìní specifická. Spoleènost v souladu s postupem Skupiny Generali zaèlenila
strategickou alokaci aktiv (SAA) a øízení aktiv a závazkù (ALM) do téhož procesu.
Jedna z hlavních technik snižování rizik, kterou Spoleènost používá, spoèívá v øízení aktiv s ohledem na závazky, která má za cíl zajistit
komplexní øízení aktiv s ohledem na strukturu závazkù Spoleènosti.
Portfolio aktiv je investováno a øízeno podle tøíd aktiv a duraèních vah definovaných v procesu øízení investic a v souladu se zásadou
obezøetného jednání. Cílem není jen vylouèit riziko, ale rovnìž definovat optimální pomìr z hlediska rizika a návratnosti, který by
splòoval cíl návratnosti a byl v souladu s rizikovým apetitem Spoleènosti po celé období, na nìž se vztahuje finanèní plánování.
Spoleènost také využívá deriváty s cílem snížit riziko na úrovni portfolií aktiv nebo/a závazkù. Deriváty pomáhají Spoleènosti zlepšit
kvalitu, likviditu a ziskovost portfolia v souladu s plánovanými cíli.
Cílem èinností ALM a SAA je zajistit, aby Spoleènost mìla k dispozici dostateèný a pøimìøený objem aktiv k dosažení stanovených cílù
a plnìní svých závazkù. To vyžaduje podrobnou analýzu vztahu aktiv a závazkù v rámci rùzných tržních scénáøù a
oèekávaných/zátìžových investièních podmínek.
Proces ALM a SAA je postaven na úzkém propojení investièní, finanèní, pojistnìmatematické a rozpoètové funkce a funkce øízení rizik.
Vstupy a cíle získané od tìchto funkcí zaruèují, že proces ALM a SAA je v souladu s rámcem rizikového apetitu, strategickým
plánováním a procesy alokace kapitálu.
Cílem procesu strategické alokace aktiv je sestavení nejefektivnìjší kombinace tøíd aktiv, která v souladu se zásadou obezøetného
jednání a v souladu se souvisejícími pøíslušnými provádìcími opatøeními, maximalizuje investièní pøínos do tvorby hodnoty, a to se
zohlednìním solventnostních, pojistnìmatematických a úèetních ukazatelù.
Roèní návrh SAA:
§
§

stanoví cílové expozice a limity z hlediska minimální a maximální pøípustné expozice pro každou pøíslušnou tøídu aktiv;
zahrnuje zámìrný pøípustný nesoulad ALM a pøípadné kroky vedoucí k jeho snížení, které lze na stranì investic podniknout.

Pokud se jedná o konkrétní tøídy aktiv (soukromý kapitál, alternativní investice s pevným výnosem, atd.), Skupina Generali
centralizovala jejich øízení a sledování. Tento druh investic je pøedmìtem pøísného provìøování v rámci due diligence zamìøeného na
posouzení jejich kvality, úrovnì rizika s nimi spojeného a souladu takového rizika se schválenou závazky øízenou SAA.
Vedle limitù rozsahu rizika nastavených pro solventnostní pozici Spoleènosti v Rámci rizikového apetitu je proces sledování rizik
Spoleènosti aktuálnì integrován lokálním pøijetím Skupinových provádìcích pokynù pro oblast rizik (GIRG). GIRG definuje obecné
zásady, kvantitativní limity rizika (se silným zamìøením na kreditní a tržní koncentrace), schvalovací procesy a nepovolené investice.
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Spoleènost dále aktivnì zavádí strategie pro snížení tržních rizik:
Mìnové riziko
Funkèní mìnou Spoleènosti jsou èeské koruny (Kè). V investièních portfoliích však existují i nástroje v cizích mìnách. V souladu se
všeobecnou koncepcí jsou všechny tyto nástroje buï dynamicky zajištìny v Kè prostøednictvím devizových derivátù (FX swapy,
forwardy a CSS), nebo prostøednictvím cizomìnových operací REPO (používaných od roku 2016). Takto zavedený proces zaruèuje
vysokou efektivitu zajiš•ování.
Úrokové riziko
V rámci této strategie øízení rizik Spoleènost uzavírá derivátové obchody za úèelem øízení úrokového rizika obsaženého v portfoliu aktiv.
Cílem investièní a zajiš•ovací strategie je prùbìžné øízení celkového úrokového rizika. Tohoto cíle Spoleènost dosahuje prostøednictvím
dynamické strategie. Manažer aktiv dynamicky upravuje pozice v portfoliu s pevným výnosem a zajiš•ovací deriváty, které se používají
k úpravì a zajištìní úrokové citlivosti celého portfolia.
Pozice jednotlivých nástrojù v rámci portfolia, a• již podkladových aktiv nebo zajiš•ovacích derivátù, jsou otevøeny, upraveny nebo
ukonèeny ještì pøed datem splatnosti pøíslušného nástroje, a to v závislosti na skuteèném stavu rizikové kapacity nebo rizikového
apetitu Spoleènosti, vývoji úvìrové kvality emitenta nástroje, zmìnì likvidity takového nástroje nebo jeho profilu relativního
rizika/výnosnosti. Manažer aktiv prùbìžnì sleduje vývoj celkové úrokové pozice.
Spoleènost vede pro potøeby konsolidace Skupiny zajiš•ovací úèetnictví tak, aby její zajiš•ovací strategie byla promítnuta v úèetní
závìrce Skupiny. V rámci zajiš•ovacího úèetnictví je efektivita zajiš•ování mìøena jako pomìr zisku/ztráty ze zajištìných položek
k hospodáøským výsledkùm ze zajiš•ovacího nástroje. Pravidelnì každý mìsíc se provádí test efektivity a ovìøuje se dodržení pravidla
80–125 %.
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C.3.

KREDITNÍ RIZIKO

Obecné informace o øízení tržního a kreditního rizika jsou uvedeny v kapitole C.2. Tržní riziko.

MÍRA VYSTAVENÍ RIZIKÙM A POSOUZENÍ RIZIK
V mapì rizik Spoleènosti jsou zahrnuta tato kreditní rizika:
§

§

Riziko kreditního spreadu: riziko nepøíznivých zmìn tržní hodnoty aktiv v dùsledku zmìn tržní hodnoty øádnì splácených
úvìrových aktiv. Tržní hodnota aktiva se mùže snížit buï proto, že se sníží tržní posouzení úvìruschopnosti konkrétního
dlužníka, což je zpravidla doprovázeno snížením kreditního ratingu, nebo proto, že dochází k systémovému snížení ceny
úvìrových aktiv na trhu.
Riziko selhán kreditora (protistrany): riziko vzniku ztrát z dùvodu neschopnosti protistrany plnit své finanèní závazky. Spoleènost
využívá interní pøístup jak pro modelování úvìruschopnosti dluhopisového portfolia (Riziko selhání kreditora), tak pro
modelování úvìruschopnosti protistran souvisejícím s hotovostními vklady, kontrakty snižujícími riziko (deriváty, zajištìní), a
ostatními typy expozic podléhajícím kreditnímu riziku (Riziko selhání protistrany).

Alokace aktiv ve vztahu ke kreditnímu riziku
Tržní hodnota 2017

Tržní hodnota 2017

Riziko kreditního spreadu

60 451 734

62 616 787

Riziko selhání kreditora

60 451 734

62 616 787

Riziko selhání protistrany

23 618 335

18 519 683

Druh rizika

Nejvìtší zmìna probìhla v expozici rizika selhání protistrany, která se oproti roku 2016 výraznì zvýšila pøedevším v dùsledku
rozsáhlého využití Repo a Reverzních Repo operací.
Neoèekáváme žádné podstatné zmìny ve vztahu ke kreditnímu riziku v dohledné budoucnosti.
Aby bylo zajištìno, že míra kreditních rizik vyplývajících z investovaných aktiv bude pøimìøená z hlediska èinnosti Spoleèností a
z hlediska jejích závazkù vùèi pojistníkùm, je investièní èinnost provádìna øádným a obezøetným zpùsobem v souladu se zásadou
obezøetného jednání vymezenou v èlánku 132 smìrnice 2009/138/ES, jak je stanoveno ve Skupinové investièní smìrnici (GIGP), která
byla schválena na úrovni Skupiny a následnì pøedstavenstvem Spoleènosti.
Zásada obezøetného jednání se uplatòuje nezávisle na tom, zda aktiva podléhají tržním rizikùm, kreditním rizikùm nebo obìma tìmto
rizikùm.
Za úèelem zajištìní integrovaného mìøení rizik, která Spoleènost nese, se používají spoleèné metodiky mìøení rizik (jak kvalitativní, tak
kvantitativní).
Své tržní riziko posuzuje Spoleènost na základì skupinového interního modelu používaného pro výpoèet solventnostního kapitálového
požadavku. Na základì této metodiky lze solventnostní kapitálový požadavek rozdìlit na jednotlivé èásti zpùsobem uvedeným v sekci
E.
Aby bylo zajištìno, že metodika interního modelu je stále vhodná, jsou kalibrace kreditních rizik každoroènì pøezkoumávány. Od
posledního vykazovaného období nedošlo k žádným podstatným zmìnám.
Koncentrace kreditních rizik je explicitnì modelována pomocí interního modelu. Podle výsledkù vyplývajících z tohoto modelu a dle
složení rozvahy není Spoleènost vystavena významnému riziku koncentrace.

ØÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Kreditní rizika, jež Spoleènost nese, jsou soubìžnì øízena mnoha zpùsoby.
Jedna z hlavních technik snižování rizik, kterou Spoleènost používá, spoèívá v øízení aktiv s ohledem na závazky. Portfolio aktiv je
investováno a vyvažováno podle tøíd aktiv a duraèních vah definovaných ve výše popsaného procesu øízení investic a v souladu
se zásadou obezøetného jednání. Cílem není jen vylouèit riziko, ale rovnìž definovat optimální pomìr z hlediska rizika a návratnosti,
který by splòoval cíl návratnosti a byl v souladu s rizikovým apetitem Spoleènosti po celé období, na nìž se vztahuje obchodní
plánování.
Použití Standardního vzorce navíc vytváøí soubor kvantitativních rizikových metrik, které umožòují vymezit úrovnì tolerance rizika a
provádìt analýzu citlivosti na vybraných rizikových scénáøích.
Nad rámec výše popsaného je proces sledování rizik Spoleènosti aktuálnì zajištìn i lokálním pøijetím Skupinových provádìcích pokynù
pro oblast rizik (GIRG). GIRG definuje obecné zásady, kvantitativní limity rizika (se silným zamìøením na kreditní riziko a riziko tržní
koncentrace), schvalovací procesy a nepovolené investice.
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RIZIKO LIKVIDITY
MÍRA VYSTAVENÍ RIZIKÙM A POSOUZENÍ RIZIK

Rizikem likvidity se rozumí nejistota vyplývající z obchodních operací, investic nebo finanèních aktivit týkající se schopnosti pojistitele
plnit platební závazky v plné výši a vèas v souèasných podmínkách nebo v podmínkách zátìžových scénáøù. To mùže zahrnovat plnìní
závazkù pouze prostøednictvím pøístupu na úvìrový trh za nepøíznivých podmínek nebo prostøednictvím prodeje finanèních aktiv
spojeného s dodateènými náklady v dùsledku nedostatku likvidity (nebo potíží pøi likvidaci) tìchto aktiv.
Spoleènost je vystavena riziku likvidity v dùsledku provozování pojiš•ovací èinnosti, která je závislá na profilu penìžních tokù
oèekávaných nových pojištìní, kde mùže docházet k nesouladu mezi pøítoky a odtoky penìžních prostøedkù z pojištìní. Riziko likvidity
mùže dále plynout z investièní èinnosti, a to kvùli možným nedostatkùm likvidity vyplývajícím z øízení portfolia aktiv Spoleènosti a také
z potenciálnì nedostateèné úrovnì likvidity v pøípadì jejich prodeje (tj. jejich zpùsobilosti být prodána za dostateènì vysokou cenu
v pøimìøené dobì). Koneènì mùže být Spoleènost vystavena i odtoku likvidity souvisejícímu s vydanými zárukami, závazky, s
výzvami k dodatkové úhradì u derivátových smluv, pøípadnì regulatorním omezením, pokud se jedná o pomìr krytí rezerv na pojistné
plnìní a kapitálovou pozici.
Øízení rizika likvidity spoèívá v projekci penìžních závazkù a dostupných penìžních prostøedkù do budoucnosti tak, aby disponibilní
likvidní prostøedky byly vždy dostateèné k pokrytí penìžních závazkù, jejichž splatnost nastane ve stejném období.
Za tímto úèelem je vymezena a používána øada metrik pro mìøení rizika likvidity, které slouží k pravidelnému sledování stavu likvidity.
Všechny tyto metriky jsou zamìøeny na budoucí vývoj, tj. jsou vypoèítány k budoucímu datu na základì projekcí penìžních tokù, aktiv a
závazkù a na základì odhadu úrovnì likvidity portfolia aktiv.
Metriky jsou vypoèítány jak podle základního scénáøe, v nìmž jsou hodnoty penìžních tokù, aktiv a závazkù v souladu se strategickým
plánem, tak podle souboru zátìžových scénáøù, v nichž se plánované penìžní pøíjmy a výdaje, tržní cena aktiv a objem technických
rezerv pøepoèítávají tak, aby zohledòovaly sice nepravdìpodobné, avšak možné okolnosti, které by mohly nepøíznivì ovlivnit likviditu
Spoleènosti.
Limity rizika likvidity jsou stanoveny v podobì hodnot výše uvedených metrik, které Spoleènost nemùže pøekroèit. Limitní rámec je
navržen tak, aby zajistil, že Spoleènost bude mít „rezervu“ z hlediska likvidity vyšší, než je èástka potøebná pro odolání nepøíznivým
okolnostem popsaným v zátìžových scénáøích.
Vedle pravidelnì sledovaných a vykazovaných kvantitativních metrik likvidity využívá Spoleènost kvalitativní údaje o likviditì (jako napø.
stanovení limitù na podnikání, indikátory vèasného varování, zátìžové testy), které doplòují komplexní hodnocení rizika likvidity a
v pøípadì potøeby poskytují informace o nápravných opatøeních.
Metriky likvidity vykazují stabilní pozici z hlediska likvidity bez významných odchylek.
Koncentrace podstatných rizik likvidity mohou vzniknout na základì expozic vùèi jednotlivým protistranám nebo skupinám. Prodlení
nebo jiný problém s likviditou protistrany, vùèi níž existuje významná koncentrace rizika, mùže mít pøitom negativní vliv na hodnotu nebo
likviditu investièního portfolia Spoleènosti, a tím i na její schopnost v pøípadì potøeby okamžitì získat hotovost prodejem portfolia na
trhu. K tomuto úèelu jsou stanoveny investièní limity, které Spoleènosti umožòují øídit riziko koncentrace s ohledem na øadu faktorù,
vèetnì tøídy aktiv, protistrany a úvìrového ratingu.

ØÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Spoleènost øídí a snižuje riziko likvidity v souladu s rámcem stanoveným vnitøními pøedpisy Skupiny. Cílem Spoleènosti je zajistit
schopnost plnit své závazky i v pøípadì nepøíznivých scénáøù pøi souèasném dosažení stanovených cílù ziskovosti a rùstu. Za tímto
úèelem Spoleènost øídí oèekávané penìžní pøíjmy a výdaje tak, aby si udržela dostateènou úroveò disponibilních penìžních prostøedkù
k tomu, aby byla schopna pokrýt své krátkodobé a støednìdobé potøeby, a také prostøednictvím investování do nástrojù, které lze rychle
a snadno pøevést na hotovost s minimálními kapitálovými ztrátami. Spoleènost vyhodnocuje budoucí situaci z hlediska likvidity
za bìžných tržních podmínek i pøi zátìžových scénáøích.
Spoleènost zavedla jasná pravidla pro mìøení, øízení, snižování a vykazování rizika likvidity v souladu s pøedpisy Skupiny,
vèetnì stanovení konkrétních limitù a postupù øešení na nadøízené úrovni v pøípadì porušení tìchto limitù nebo jiných problémù
likvidity.
Principy øízení rizik likvidity, které jsou navrženy v rámci koncepce øízení rizik likvidity a v rámci rizikového apetitu, jsou plnì zahrnuty
do strategického plánování i do obchodních procesù vèetnì investic a vývoje produktù. Pokud se jedná o investièní proces, Spoleènost
jednoznaènì oznaèila riziko likvidity jako jedno z hlavních rizik spojených s investicemi a stanovila, že proces strategické alokace aktiv
musí vycházet z ukazatelù, které se pøímo vztahují k riziku likvidity, vèetnì nesouladu mezi trváním a penìžními toky aktiv a závazkù.
Spoleènost stanovila investièní limity, které zajiš•ují, aby byl podíl nelikvidních aktiv udržován v rozsahu, který nebude mít negativní
dopad na likviditu aktiv Spoleènosti. Pokud se jedná o vývoj produktù, Spoleènost dodržuje koncepce upisování životního pojištìní a
neživotního pojištìní, které definují zásady, jež je tøeba aplikovat za úèelem snížení dopadu storen a odbytného z pojistných smluv
v pøípadì životního pojištìní a pojistných událostí v pøípadì neživotního pojištìní na likviditu Spoleènosti.
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OÈEKÁVANÝ ZISK ZAHRNUTÝ V BUDOUCÍM POJISTNÉM
Oèekávaný zisk zahrnutý v budoucím pojistném (EPIFP) pøedstavuje oèekávanou souèasnou hodnotu budoucích penìžních tokù, které
vzniknou na základì zahrnutí pojistného týkajícího se stávajících pojistných a zajistných smluv do technických rezerv. Oèekává se, že
Spoleènost toto pojistné v budoucnu obdrží, ale mùže se stát, že je neobdrží i z jiného dùvodu, než že dojde k pojistné události,
bez ohledu na zákonná nebo smluvní práva pojistníka na ukonèení pojistné smlouvy.
Èástka EPIFP pøedepsaná Spoleèností byla vypoèítána podle èl. 260 odst. 2 Aktu v pøenesené pravomoci a ke konci roku 2017 èinila
èástku 1 884 mil. Kè pro životní pojištìní a 1 162 mil. Kè pro neživotní pojištìní. V pøípadì neživotního pojištìní je oèekávaný zisk
zahrnutý v budoucím pojistném souèástí rezerv pojistného, které jsou popsané v kapitole D.2.2. Pokles zisku v neživotním pojištìní ve
srovnání s rokem 2016 (1 284 mil. Kè) je zpùsoben hlavnì vyššími náklady. Mírný nárùst hodnoty EPIFP pro životní pojištìní oproti
minulému roku (1 794 mil. Kè) je zpùsoben pøedevším nárùstem diskontní køivky.

C.5.

OPERAÈNÍ RIZIKO
MÍRA VYSTAVENÍ RIZIKÙM A POSOUZENÍ RIZIK

Operaèním rizikem se rozumí riziko ztráty vyplývající z nedostateènosti nebo selhání vnitøních procesù, osob a systémù nebo z vnìjších
událostí. Do této kategorie spadá riziko nedodržení právních pøedpisù a riziko úèetního výkaznictví.
V souladu s praxí v daném odvìtví Spoleènost pøijala tuto klasifikaci typù událostí:
§

§
§

§

§
§
§

Interní podvod: ztráty zpùsobené jednáním, jehož úmyslem je podvodnì pøipravit o majetek, zpronevìøit jej nebo obejít
pøedpisy, zákony èi pøedpisy Spoleènosti, vyjma pøípadù diskriminace nebo sociální a kulturní odlišnosti, a kterého se úèastní
alespoò jedna interní strana.
Externí podvod: ztráty zpùsobené jednáním tøetí strany, jehož úmyslem je podvodnì pøipravit o majetek, zpronevìøit jej nebo
obejít zákon.
Postupy pøi zamìstnávání a bezpeènost na pracovišti: ztráty zpùsobené jednáním, které je v rozporu se zákony nebo
dohodami týkajícími se zamìstnávání, ochrany zdraví a bezpeènosti, ztráty zpùsobené platbami z dùvodu újmy na zdraví
nebo z dùvodu diskriminace èi sociální a kulturní odlišnosti.
Klienti, produkty a obchodní postupy: ztráty zpùsobené neúmyslným jednáním nebo nedbalostí, v jejichž dùsledku nebyl
splnìn obchodní závazek vùèi nìkterým klientùm (vèetnì požadavkù dùvìrnosti èi pøimìøenosti jednání) nebo ztráty
zpùsobené povahou nebo formou produktu.
Poškození hmotných aktiv: ztráty zpùsobené ztrátou nebo poškozením hmotného majetku pøírodní katastrofou nebo jinými
událostmi.
Pøerušení obchodní èinnosti a selhání systému: ztráty zpùsobené pøerušením obchodní èinnosti nebo selháním systému.
Provádìní transakcí, dodávky a øízení procesù: ztráty zpùsobené chybami pøi zpracovávání transakcí nebo pøi øízení procesù,
ztráty plynoucí ze vztahù s obchodními protistranami a dodavateli.

V souladu s osvìdèenými postupy v daném odvìtví zahrnuje rámec pro øízení operaèního rizika Skupiny Generali jako hlavní èinnosti
sbìr operaèních událostí, hodnocení rizik a analýzu scénáøù.
Sbìrem operaèních událostí se rozumí proces sbìru údajù o ztrátách utrpìných v dùsledku událostí pøedstavujících operaèní riziko,
který poskytuje pøehled minulého vývoje rizikového profilu Spoleènosti z hlediska operaèního rizika.
Hodnocení rizik a analýza scénáøù poskytují pøehled budoucího vývoje rizikového profilu Spoleènosti z hlediska operaèních rizik a
vyžadují provádìní analýzy rizik spoleènì s vlastníky tìchto rizik:
§
§

Hodnocení rizik pøedstavuje vyhodnocení na obecnìjší úrovni budoucí vlastní (inherentní) i zbytkové (reziduální) rizikové
expozice Spoleènosti. Výsledky tohoto posouzení jsou podkladem k provedení analýzy scénáøù.
Analýza scénáøù je opakovaný proces, který na základì výsledkù hodnocení rizik poskytuje podrobné vyhodnocení vystavení
se Spoleènosti operaènímu riziku prostøednictvím výbìru a vyhodnocení konkrétních rizikových scénáøù.

Hlavní rizika spoleènosti
Stejnì jako pro celé odvìtví je i pro Spoleènost jedním z hlavních operaèních rizik zavádìní všech požadavkù stanovených novými
právními pøedpisy, které v roce 2018 vstupují v platnost. Spoleènost proto peèlivì sleduje nové požadavky v oblasti ochrany klientù a
jejich osobních údajù a podniká nezbytné kroky za úèelem zajištìní plného souladu s regulatorními požadavky i bezpeènostními
standardy. Spoleènost si je také plnì vìdoma významu rizika kybernetického útoku, jehož význam roste napøíè celým odvìtvím. Dále si
je vìdoma také rizika klientských podvodù, avšak díky rozvinutému a strukturovanému systému odhalování podvodù se Spoleènosti
toto riziko daøí úèinnì snižovat.

ØÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIK
Aby bylo možné urèit, mìøit, sledovat a snižovat operaèní riziko, byl v rámci funkce øízení rizik povìøen specializovaný odborník
za úèelem øízení rámce operaèního rizika. Rizika související s nedodržením právních pøedpisù jsou sledována prostøednictvím funkce
compliance.
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Nìkterá konkrétní rizika (napø. riziko úèetního výkaznictví, riziko v oblasti IT, daòové riziko, riziko podvodu a bezpeènost) jsou
zkoumána a øízena spoleènì se specializovanými jednotkami v rámci první obranné linie.
Celkovì je systém øízení operaèních rizik založen pøedevším na posouzení rizik odborníky v rùzných oblastech èinnosti Spoleènosti a
shromažïování informací o skuteènì utrpìných ztrátách. Výstupy tìchto analýz se používají k podpoøe investic do nových èi
upravených kontrol a opatøení ke snížení rizik za úèelem udržení úrovnì operaèních rizik v pøijatelném rozsahu a zvýšení operaèní
úèinnosti.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

C.6.

JINÁ VÝZNAMNÁ RIZIKA

Jako souèást rámce pro kvalitativní øízení rizik jsou hodnoceny rovnìž následující kategorie rizik:
§

§

§
§

Reputaèní riziko odkazuje na potenciální ztráty plynoucí z poškození nebo negativního vnímání povìsti Spoleènosti jejími
klienty, protistranami a orgány dohledu. Procesy zavedené za úèelem øízení tohoto rizika jsou: komunikace a sledování médií,
spoleèenská odpovìdnost, vztahy s klienty a øízení prodeje pojištìní.
Novì vznikající rizika vyplývající z nových trendù èi rizik, jež jsou obtížnì pochopitelná a kvantifikovatelná, pøestože se
vìtšinou jedná o systémové trendy èi rizika. Tyto trendy a rizika zahrnují zmìny interního èi externího prostøedí, sociální
trendy, regulatorní vývoj, technologický pokrok atd.
Strategické riziko odkazuje na vnìjší zmìny a/nebo interní rozhodnutí, která mohou mít dopad na budoucí rizikový profil
Spoleènosti.
Riziko èlenství ve skupinì plyne z možných problémù jiné z právnických osob v rámci Skupiny, které mohou mít dopad na
solventnost, ekonomickou nebo finanèní situaci Spoleènosti.

Výše uvedená rizika jsou identifikována a vyhodnocována v rámci procesu ORSA, a to z hlediska aktuálního i budoucího vývoje. Na tato
rizika se nevztahuje výpoèet solventnostního kapitálového požadavku, jejich dopad na finanèní situaci a solventnost Spoleènosti se
nicménì odhaduje alespoò kvalitativnì.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

C.7.

DALŠÍ INFORMACE

Pro otestování odolnosti solventnosti Spoleènosti vùèi nepøíznivým tržním podmínkám èi otøesùm se v rámci ORSA procesu provádí
soubor zátìžových testù a analýz scénáøù. Ty jsou vypracovány tak, aby zohledòovaly neoèekávané a potenciálnì závažné události,
které však mohou nastat, a to napøíè kategoriemi rizik. Výsledky tìchto testù a analýz, pokud se jedná o dopad na finanèní a
kapitálovou pozici, umožòují Spoleènosti pøijmout pøíslušná opatøení v rámci øízení rizik pro pøípad, že takové události skuteènì
nastanou.
Spoleènost také provádí analýzu citlivosti, která se zabývá jednoduchými zmìnami konkrétních rizikových faktorù (napø. úrokové míry,
cen akcií, kreditního spreadu a volatility úrokové míry). Hlavním úèelem je zmìøit promìnlivost kapitálu a solventnostního pomìru
ve vztahu ke zmìnám konkrétních rizikových faktorù. Tento vybraný soubor má zajistit posouzení odolnosti vùèi nejvýznamnìjším
rizikùm.
Dopady citlivostí jsou uvedeny v kapitole E.
Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.
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D. Oceòování pro úèely solventnosti
D.1.

AKTIVA
OBECNÝ RÁMEC OCEÒOVÁNÍ

Bìhem posledního vykazovaného období nedošlo v oblasti oceòování aktiv k žádným významným zmìnám.
Naøízení Solventnost II upøesòuje vztah mezi oceòováním aktiv a závazkù podle pøedpisù Solventnost II a podle mezinárodních
standardù úèetního výkaznictví (IFRS) pøijatých Evropskou komisí. Primární cíl oceòování ve smyslu naøízení Solventnost II vyžaduje
použití ekonomického, tržního pøístupu k oceòování aktiv a závazkù.
Podle uvedeného pøístupu se pøi oceòování aktiv a závazkù postupuje takto:
aktiva by mìla být oceòována èástkou, za niž by je bylo možné vymìnit mezi znalými partnery ochotnými uskuteènit transakci
za obvyklých podmínek,
ii.
závazky by mìly být ocenìny èástkou, za niž by je bylo možné pøevést nebo vypoøádat mezi znalými partnery ochotnými
uskuteènit transakci za obvyklých podmínek.
Pøi oceòování závazkù podle bodu ii) se nesmí provádìt žádná úprava s ohledem na vlastní úvìrové hodnocení pojiš•ovny nebo
zajiš•ovny.
i.

Není-li uvedeno jinak, použijí se jako standardní úèetní rámec úèetní zásady stanovené v IFRS, napøíklad vymezení aktiv a závazkù èi
kritéria vykazování èi odúètování. IFRS odkazují také na nìkolik základních pøedpokladù, které se rovnìž použijí:
§
§
§

pøedpoklad trvání podniku (going concern),
jednotlivá aktiva a závazky jsou oceòovány zvláš•,
použití kritéria významnosti, podle kterého jsou opomenutí nebo chybná uvedení položek významná, pokud by mohla
jednotlivì nebo spoleènì ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelù pøijímaná na základì rozvahy podle naøízení Solventnost II.
Významnost závisí na velikosti a povaze opomenutí nebo chybného uvedení s ohledem na okolnosti daného pøípadu.
Rozhodujícím faktorem mùže být velikost nebo povaha položky nebo jejich kombinace.

Metoda oceòování reálnou hodnotou
Jednotlivé položky by mìly být oceòovány na ekonomickém základì, pøièemž se jako podklad použijí standardy IFRS.
V této souvislosti se vychází z následující hierarchie hlavních zásad oceòování aktiv a závazkù:
Vstupy na úrovni 1
Vstupy na úrovni 1 jsou (neupravené) kótované ceny na aktivních trzích pro identická aktiva èi závazky, k nimž má úèetní jednotka
pøístup ke dni ocenìní.
Kótovaným finanèním nástrojem se rozumí finanèní nástroj obchodovaný na regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného systému
obchodování. Pøi posuzování, zda je trh aktivní, èi nikoli, spoleènosti peèlivì ovìøí, zda kótovaná cena skuteènì odpovídá reálné
hodnotì, pøièemž trh se nepovažuje za aktivní, pokud cena zùstává po dlouhou dobu stejná, nebo pokud má spoleènost informace
o tom, že nastala významná událost, ale cena se odpovídajícím zpùsobem nezmìnila.
Vstupy na úrovni 2
Vstupy na úrovni 2 jsou vstupy jiné než kótované tržní ceny zahrnuté do úrovnì 1, které lze pøímo èi nepøímo zjistit pro dané aktivum èi
závazek.
Patøí mezi nì:
§
§
§

§

kótované ceny podobných aktiv èi závazkù na aktivních trzích;
kótované ceny identických èi podobných aktiv èi závazkù na trzích, které nejsou aktivní;
vstupy jiné než kótované ceny, které lze zjistit pro dané aktivum èi závazek, napøíklad:
o
úrokové sazby a výnosové køivky, které lze zjistit v bìžnì kótovaných intervalech,
o
pøedpokládané hodnoty volatility,
o
kreditní spread,
vstupy, které jsou pøevážnì odvozené od tržních údajù, které lze zjistit, nebo jsou tìmito údaji podpoøené za pomoci korelace
nebo jiných prostøedkù (vstupy podpoøené trhem).
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Vstupy na úrovni 3
Vstupy na úrovni 3 jsou nepozorovatelné vstupy pro dané aktivum èi závazek. Nepozorovatelné vstupy se použijí pro stanovení reálné
hodnoty v pøípadì, že nejsou k dispozici relevantní zjistitelné vstupní velièiny, a umožòují øešit situace, kdy k datu ocenìní dochází
pro dané aktivum èi závazek pouze k nepatrné tržní èinnosti, pøípadnì nedochází k žádné tržní èinnosti. Subjekt dovozuje
nepozorovatelné vstupy z nejlepších možných informací dostupných za daných okolností, kterými mohou být i vlastní údaje spoleènosti,
pøièemž zohlední veškeré informace o pøedpokladech tržních subjektù, které lze pøimìøenì získat.
Pokud je to možné, ovìøuje spoleènost citlivost reálných hodnot investic na úrovni 3 z hlediska zmìn nepozorovatelných vstupù
porovnáním s pøimìøenými alternativními pøístupy. Oceòování investic na úrovni 3 vychází, pokud možno, z údajù nezávislých tøetích
osob a je pøípadnì ovìøováno na základì ocenìní založeného na vnitøních modelech, modelech nezávislých tøetích osob èi kotacích
makléøù.
Metody oceòování
V nìkterých pøípadech bude vhodná jediná metoda oceòování, zatímco v jiných pøípadech bude vhodné použít nìkolik metod
oceòování.
Reálná hodnota nemovitostí se urèuje na základì nezávislého oceòování vypracovaného tøetí osobou. Pouze u nìkterých konkrétních
položek jsou požadovány výjimky, nebo jsou vylouèeny metody oceòování podle IFRS.

SPECIFIKA NAØÍZENÍ SOLVENTNOST II
V rámci naøízení Solventnost II by mìlo být oceòování reálnou hodnotou zásadnì provádìno v souladu se zásadami stanovenými
v IFRS. Pouze u nìkterých konkrétních položek jsou požadovány výjimky, nebo jsou vylouèeny metody oceòování podle IFRS.
Tyto výjimky se týkají zejména:
§
§
§

goodwillu a nehmotných aktiv,
majetkových úèastí (èi propojených podnikù),
odložených daní

GOODWILL A NEHMOTNÁ AKTIVA
Podle naøízení Solventnost II pojiš•ovny a zajiš•ovny ocení goodwill, odložené poøizovací náklady a nehmotná aktiva jiná než goodwill,
pokud nelze dané nehmotné aktivum prodat samostatnì a pojiš•ovna a zajiš•ovna nemohou prokázat, že pro stejná èi podobná aktiva
existuje kótovaná tržní cena. Na nulu se oceòuje rovnìž poèítaèový software upravený na míru potøebám podniku a licence
k upraveným softwarovým balíèkùm („off the shelf“), které nelze prodat jinému uživateli.
V rozvaze založené na tržních hodnotách (MVBS) jsou veškerá nehmotná aktiva oceòována na nulu.
MAJETKOVÉ ÚÈASTI (PØÍPADNÌ PROPOJENÉ PODNIKY)
Majetkovou úèastí se rozumí držení akcií jiného podniku, pøípadnì podílu v jiném podniku, nebo neomezené uplatòování dominantního
nebo podstatného vlivu na jiný podnik. V následujících odstavcích je uveden postup pro identifikaci majetkových úèastí. Pøi urèování
povahy majetkových úèastí vyplývajících z držení akcií, pøípadnì podílù, buï pøímo, èi prostøednictvím ovládání, musí spoleènost urèit:
i.

procentní podíl hlasovacích práv spojených s jeho úèastí, a zda tento podíl pøedstavuje alespoò 20 % hlasovacích práv
v subjektu, který by mohl být propojeným podnikem (nebo splaceného základního kapitálu takového subjektu), a

ii.

procentní podíl všech tøíd akcií, pøípadnì druhù podílù vydaných propojenou osobou, které má v držení, a zda tento podíl
pøedstavuje alespoò 20 % hlasovacích práv v subjektu, který by mohl být propojeným podnikem (nebo splaceného základního
kapitálu takového subjektu).

Pokud v kterémkoli z výše uvedených pøípadù èiní podíl podniku s majetkovou úèastí alespoò 20 %, mìlo by být s jeho investicí
nakládáno jako s majetkovou úèastí.
Oceòování
V této souvislosti se použijí pojmy ovládání a podstatný vliv podle IFRS, a úèasti tudíž nejsou omezeny na nástroje kmenového kapitálu.
Na rozvahu podle pøedpisù Solventnost se však nepoužijí zásady mìøení stanovené ve standardech IAS 27, IAS 28 a IAS 31, protože
neodrážejí ekonomické ocenìní vyžadované podle smìrnice Solventnost II (èlánek 75).
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Pokyny k naøízení Solventnost II stanoví hierarchii, kterou je tøeba použít pøi oceòování úèastí v propojených podnicích pro úèely
pøedpisù Solventnost:
§
§
§
§

kótovaná tržní cena
upravená ekvivalenèní metoda (pokud není k dispozici aktivní trh)
ekvivalenèní metoda podle IFRS (pokud se jedná o spoleènost jinou než pojiš•ovnu/zajiš•ovnu)
alternativní metody (pokud se jedná o pøidružené subjekty nebo spoleènì ovládané subjekty)

Na obrázku níže je zobrazena struktura této hierarchie.

Úèasti v propojených
podnicích

Kótovaná tržní cena
na aktivním trhu

Dceøiná spoleènost
Subjekty
poskytující
pojištìní

Subjekty
neposkytující
pojištìní

Upravená
ekvivalenèní metoda
Upravená
ekvivalenèní
metoda

Jiné

Pokud není
možná
Subjekty
poskytující
pojištìní

Subjekty
neposkytující
pojištìní

Upravená
ekvivalenèní
metoda

Upravená
ekvivalenèní metoda
podle IFRS

Upravená
ekvivalenèní metoda
Upravená
ekvivalenèní
metoda podle IFRS

Pokud není možná

Alternativní metoda

ODLOŽENÉ DANÌ
Podle výkazu podle standardu IAS 12 se odloženými daòovými povinnostmi rozumí èástky danì z pøíjmu splatné v dalších úèetních
obdobích v souvislosti se zdanitelnými pøechodnými rozdíly a odloženými daòovými pohledávkami se rozumí èástky danì z pøíjmu, jež
mohou být v budoucnu vráceny v souvislosti s:
i.
ii.
iii.

odeèitatelnými pøechodnými rozdíly,
pøevedenými nevyužitými daòovými ztrátami a
pøevedenými nevyužitými daòovými odpoèty.

Oceòování
Právní rámec Solventnost II stanoví, že v rozvaze podle naøízení Solventnost II se odložené daòové závazky a pohledávky vykazují
v souladu s mezinárodními úèetními standardy (IAS 12).
Odložené daòové pohledávky a závazky, vyjma odložených daòových pohledávek vyplývajících z pøevedených nevyužitých daòových
ztrát, by mìly být urèeny na základì rozdílu mezi hodnotami pøiøazenými pøíslušným aktivùm a závazkùm (v rozvaze) a hodnotami
pøiøazenými pøíslušným aktivùm a závazkùm tak, jak byly vykázány a ocenìny pro daòové úèely.
Jinými slovy, hodnota odložené danì musí vycházet z rozdílu mezi hodnotou podkladových aktiv a závazkù pøedpokládanou v ocenìní
podle naøízení Solventnost II a jejich hodnotou pro daòové úèely.
Zatímco odložené daòové závazky musí být zaúètovány pro všechny zdanitelné pøechodné rozdíly, uznávání odložených daòových
pohledávek podléhá urèitým podmínkám.
Standard IAS 12 zejména stanoví, že úèetní jednotka mùže uznat odloženou daòovou pohledávku pro všechny odeèitatelné pøechodné
rozdíly, pokud je pravdìpodobné, že bude k dispozici zdanitelný zisk, na který bude možné pøedmìtný odeèitatelný pøechodný rozdíl
uplatnit.
Pokud se jedná o zdanitelné pøechodné rozdíly, standard IAS 12 stanoví, že úèetní jednotka uzná odložené daòové závazky ve vztahu
ke všem zdanitelným pøechodným rozdílùm, s nìkolika výjimkami.
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Konkrétnì pokud jde o investice do dceøiných spoleèností, spøíznìných spoleèností, spoleèných podnikù a úèelových investièních
spoleèností, úèetní jednotka v souladu s bodem 39 standardu IAS 12 uzná odložené daòové závazky ve vztahu ke všem zdanitelným
pøechodným rozdílùm spojeným s investicemi do dceøiných spoleèností, poboèek a pøidružených subjektù a podíly ve spojených
podnicích, pokud nejsou splnìny obì níže uvedené podmínky:
§
§

mateøská spoleènost, investor nebo spoluvlastník je schopen urèit dobu zrušení pøechodných rozdílù a
je pravdìpodobné, že pøechodné rozdíly nebudou zrušeny v dohledné budoucnosti.

V tabulce níže jsou uvedeny odložené daòové pohledávky a odložené daòové závazky uznané Spoleèností.

Odložená daòová pohledávka

Odložený daòový závazek

2017

2016

2017

2016

Nehmotná aktiva

108 009

97 277

0

0

Èasovì rozlišené poøizovací náklady
Rezervy na pojištìní a èástka postoupená zajiš•ovnám z
rezerv na pojištìní

209 356

188 253

0

0

0

0

1 860 230

1 480 089

Ostatní

81 167

96 768

73 374

96 312

Celkem

398 532

382 298

1 933 604

1 576 401

Ke konci roku 2017 i 2016 je vykázána významná odložená daòová pohledávka z nehmotných aktiv a odložených poøizovacích nákladù.
Odložené daòové závazky vyplývají pøedevším z rozdílù mezi hodnotou technické rezervy pro daòové úèely a hodnotou technické
rezervy vypoètenou podle naøízení Solventnost II.
Odložené daòové povinnosti týkající se pohledávek a závazkù vyplývají pøedevším z rozdílù u závazkù ze zajištìní, které jsou pro úèely
naøízení Solventnost II upraveny tak, aby byly v souladu s rezervami na pojištìní vypoètenými podle naøízení Solventnosti II.
Spoleènost nemá žádné nevyužité ztráty z bìžného ani z pøedchozího období, s nimiž by byla spojena odložená daò.
Oèekávaný èasový horizont pro zrušení pøechodných rozdílù u nehmotných aktiv jsou tøi roky (což u vìtšiny nehmotných aktiv odpovídá
dobì jejich odepisování), u odložených poøizovacích nákladù jeden rok. Oèekávaný èasový horizont pro zrušení pøechodných rozdílù u
technických rezerv je následující:
Životní pojištìní

Neživotní pojištìní

67 100

624 869

1-5 let

181 170

337 851

5-10 let

167 750

91 367

Více jak 10 let

254 979

135 144

Celkem

670 999

1 189 231

Ménì než jeden rok

Pravdìpodobnost budoucích zdanitelných ziskù je podpoøena obchodními plány, které jsou zpracovávány na tøíleté období a
schvalovány mateøskou spoleèností.
Finanèní a operativní leasing
Hmotný investièní majetek, který má Spoleènost v držení a užívá jej na základì operativního leasingu, kdy nebezpeèí škody na vìci a
výhody spojené s vlastnickým právem zùstávají zachovány pronajímateli, není vykazován ve výkazu o finanèní pozici (rozvaze)
Spoleènosti. Leasingové splátky uhrazené v rámci operativního leasingu pronajímateli se zaúètovávají ve výkazu zisku a ztrát
rovnomìrnì po dobu trvání daného leasingu.
Spoleènost nevyužívá finanèní leasing.
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V následující tabulce jsou uvedeny podrobné údaje o smlouvách o operativním leasingu, kde je Spoleènost nájemcem:
Pronajatý majetek
Zaèátek platnosti smlouvy Konec platnosti smlouvy

Adresa

Roèní nájemné 2017 Roèní nájemné 2016

Praha 4, Na Pankráci_1720_123

1.1.2009

31.12.2023

117 682

114 651

Praha 4, Na Pankráci _1658_121

1.12.2008

31.12.2023

28 658

27 129

Praha 4, Hráského_2231_25

21.8.2007

20.8.2019

14 394

18 631

Brno, Purkyòova_2845_101

15.8.2007

31.12.2023

18 022

17 421

Praha 4, Kaplanova_2252_8

10.8.2007

9.7.2019

10 710

15 185

Èeské Budìjovice, Pražská 1280

13.8.2007

31.12.2023

10 235

5 091

U dalších 221 nájemních smluv (2016: 216 nájemních smluv) je roèní nájemné nižší než 10 milionù Kè, pøièemž celková výše
sjednaného nájemného èiní 137 milionù Kè (2016: 152 mil Kè).
V následující tabulce jsou uvedeny podrobné údaje o smlouvách o operativním leasingu, kde je Spoleènost pronajímatelem:
Zaèátek platnosti
smlouvy

Konec platnosti
smlouvy

Roèní nájemné
2017

Roèní nájemné
2016

1.10.2008

31.12.2018

5 049

16 712

18.10.2013

31.12.2018

6 394

6 393

Generali Shared Services
Czech Branch

1.6.2010

20.8.2017

6 804

6 804

Penzijní spoleènost Èeské
pojiš•ovny, a.s.

1.10.2012

31.12.2018

6 913

6 841

Address:

Name

Praha 4, Na Pankráci
1720/123

Generali Pojiš•ovna a.s.

Praha 4, Na Pankráci
1658/121

Generali CEE Holding B.V.

Praha 4, Hráského
2231/25
Praha 4, Na Pankráci
1720/123

U dalších 310 nájemních smluv (2016: 213 nájemních smluv) je roèní nájemné nižší než 6 miliony Kè, pøièemž celková výše sjednaného
nájemného èiní 136 milionù Kè (2016: 36 mil. Kè).

ODCHYLKY OD IFRS
V rámci stanovení pøípustnosti metod oceòování vymezených v IFRS poèítá naøízení Solventnost II s tím, že metody oceòování
podle IFRS nebudou v nìkterých pøípadech v souladu s požadavky naøízení Solventnost II a bude tudíž nutné ocenit rozvahové položky
reálnou hodnotou. Naøízení Solventnost II nìkteré metody oceòování výslovnì vyluèuje, napøíklad nákladovou metodu nebo metodu
zùstatkové hodnoty, a modely, kde je hodnota stanovena nižší úèetní hodnotou a reálnou hodnotou sníženou o náklady na prodej.
Pøi úètování podle naøízení Solventnost II jsou vylouèeny i nìkteré další metody oceòování obvykle používané pro urèitá aktiva èi
závazky, pøípadnì je nutné takové metody upravit:
§
§
§

nemovitosti, investièní nemovitosti, výrobní zaøízení a vybavení se neoceòují poøizovací cenou sníženou o odpisy a
ztráty ze znehodnocení,
èistá realizovatelná hodnota zásob se upraví o odhadované náklady na dokonèení a odhadované náklady
na uskuteènìní prodeje, pokud jsou tyto náklady podstatné,
nepenìžní granty se neoceòují nominální hodnotou.
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ROZDÍLY MEZI HODNOTAMI PODLE PØEDPISÙ SII A HODNOTAMI V ÚÈETNÍ
ZÁVÌRCE
ROZVAHA
Meziroèní porovnání Solvency II hodnot
Assets

2017

2016

Odložené poøizovací náklady
Nehmotný majetek
Odložená daòová pohledávka
Pozemky, stavby a zaøízení pro vlastní využití
Investice (jiné než UL aktiva)
Nemovitosti jiné než pro vlastní využití
Úèasti v dceøiných, spoleèných a pøidružených podnicích
Akcie

113 176

183 956

94 615 782

81 924 313

6 369

6 369

9 993 583

10 490 854

1 480 697

1 481 932

77 722 093

63 481 448

Státní dluhopisy

31 774 101

35 312 382

Korporátní
Strukturované dluhopisy
Kolateralizované investice

45 188 652
527 127
232 213

24 054 672
4 114 394
0

Investice v investièních fondech

4 945 700

5 771 938

Kladná reálná hodnota derivátù

467 340

202 769

Dluhopisy

Vklady jiné než ekvivalenty hotovosti
Aktiva držená u pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu (UL aktiva)
Úvìry a hypotéky
Èástky vymahatelné ze zajištìní
Depozita pøi aktivním zajištìní
Pohledávky z pojištìní a za zprostøedkovateli
Pohledávky ze zajištìní

0

489 003

8 226 067

7 926 144

956 640

974 650

5 148 681

5 079 598

1 308

1 437

1 102 873

1 841 603

202 041

2 229 356

Pohledávky z obchodního styku

1 414 581

2 157 543

Peníze a ekvivalenty v hotovosti

1 683 005

2 279 977

Ostatní aktiva
Aktiva celkem

4 382 053

407 060

117 846 207

105 005 637

Meziroèní pohyb na investicích (jiných než UL aktiva) je zpùsoben investicemi, které reflektují vývoj tržních podmínek a investièní
strategii Výjimku tvoøí zmìny v úèastech v dceøiných, spoleèných a pøidružených podnicích (viz kapitola A.1). Významný meziroèní
nárùst tvoøí reverzní repo operace (v kategorii korporátní dluhopisy), které byly také použity na krytí cizomìnového rizika.
Od roku 2017 se pohledávky pøed splatností reportují v kategorii Ostatní aktiva v souladu s novelizovaným naøízením EIOPA. V roce
2016 byly tyto reportovány v kategorii Pohledávky z pojištìní a za zprostøedkovateli a pohledávky ze zajištìní.
Pohledávky z obchodního styku obsahují pohledávky z podnikání, kde pohledávky i závazky vznikají souèasnì s jednou protistranou.
Od roku 2017 platí dohoda o netování pohledávek a závazkù a tyto jsou vykázány netto.

1 480 697

956 640

Ostatní úvìry a hypotéky

907 240

907 240

8 226 067

8 226 067
956 640

467 340

527 127
232 213
4 945 700

45 085 080

31 774 101

77 618 521

1 484 444

9 874 237

6 369

94 396 611

113 176

6 733

969 183

1 101 872

Úèetní hodnota

467 340

Úvìry a hypotéky

Kladná reálná hodnota derivátù
Aktiva držená u pojištìní s plnìním vázaným na index nebo
hodnotu investièního fondu (UL aktiva)

527 127
232 213
4 945 700

45 188 652

Korporátní

Strukturované dluhopisy
Kolateralizované investice
Investice v investièních fondech

31 774 101

Státní dluhopisy

77 722 093

Akcie

Dluhopisy

9 993 583

6 369

94 615 782

113 176

Solvency II
hodnota

Úèasti v dceøiných, spoleèných a pøidružených podnicích

Nemovitosti jiné než pro vlastní využití

Investice (jiné než UL aktiva)

Pozemky, stavby a zaøízení pro vlastní využití

Odložená daòová pohledávka

Nehmotný majetek

Odložené poøizovací náklady

Aktiva

Rekonciliace Solvency II hodnot na statutární finanèní výkazy
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Nìkteré dluhopisy jsou
ve finanèních výkazech
vykázány jako Úvìry a
pùjèky a jsou ocenìny v
amortizované hodnotì,
zatímco pro SII jsou
ocenìny
v
reálné
hodnotì.

Úèasti jsou ocenìné
reálnou hodnotou v SII

Odložené
poøizovací
náklady jsou ocenìny
nulou v SII
Nehmotný majetek je
ocenìn nulou v SII

Poznámka

24 658 790

24 658 790

8 226 067

467 340

527 127
232 213
4 945 700

21 334 838

31 774 101

53 868 279

1 484 444

9 874 237

6 369

70 646 369

136 709

6 733

969 183

1 101 872

Mapování

Jeden dluhový instrument je ve
finanèních výkazech v kategorii Úvìry
a pùjèky

Depozita ze zajištìní jsou ve
finanèních výkazech vykázána jako
Úvìry a pùjèky

Repo operace jsou ve finanèních
výkazech jako Úvìry a zápùjèky

Viz níže

Repo operace jsou ve finanèních
výkazech jako Úvìry a pùjèky

Dluhopisy jsou ve finanèních výkazech
v kategoriích: Realizovatelné cenné
papíry, FVTPL instrumenty, Úvìry a
pùjèky

Umìlecká díla jsou ve finanèních
výkazech v ostatních aktivech

Hodnota dle finanèních
výkazù

60

1 414 581

1 683 005

4 382 053

117 846 207

Peníze a ekvivalenty v hotovosti

Ostatní aktiva

Aktiva celkem

202 041

1 102 873

1 308

5 148 681

Pohledávky z obchodního styku

Pohledávky ze zajištìní

Pohledávky z pojištìní a za zprostøedkovateli

Depozita pøi aktivním zajištìní

Èástky vymahatelné ze zajištìní
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124 522 958

4 382 145

1 683 005

1 414 581

202 041

1 102 873

1 308

10 016 123

Vliv rozdílné metody
ocenìní

124 522 958

730 582

1 683 005

2 167 019

2 196 126

1 984 380

0

10 016 123

Umìlecká díla jsou dle SII vykázána
jako hmotný majetek

Od roku 2017 se pohledávky pøed
splatností reportují v kategorii
Ostatní aktiva v souladu s
novelizovaným naøízením EIOPA. V
roce 2016 byly tyto reportovány v
kategorii Pohledávky z pojištìní a
za zprostøedkovateli a pohledávky
ze zajištìní.

Zaplacené zálohy na daò jsou
vykázány Jako Pohledávky dle SII a
jako ostatní aktiva ve finanèních
výkazech

Od roku 2017 se pohledávky pøed
splatností reportují v kategorii
Ostatní aktiva v souladu s
novelizovaným naøízením EIOPA. V
roce 2016 byly tyto reportovány v
kategorii Pohledávky z pojištìní a
za zprostøedkovateli a pohledávky
ze zajištìní.

V rámci pohledávek z obchodního
styku jsou zaplacené zálohy na daò,
které jsou vykázány jako Ostatní
aktiva dle SII

Depozita ze zajištìní jsou ve
finanèních výkazech vykázána jako
Úvìry a pùjèky
Položky
dohromady
jsou
ve
finanèních výkazech vykázány jako
Pohledávky
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D.2.

TECHNICKÉ REZERVY
TECHNICKÉ REZERVY ŽIVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ

PØEHLED TECHNICKÝCH REZERV ŽIVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ
Technické rezervy životního pojištìní podle naøízení Solventnost II na konci roku 2017 byly vypoèítány podle ustanovení èlánkù 77 až
83 smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II). V souladu s pøedpisy Solventnost II a místními tržními
specifiky jsou aplikovány smluvní hranice na bìžnì placené pojistné na úrazové pøipojištìní. To znamená, že ve výpoètu technických
rezerv životního pojištìní nejsou na tomto segmentu v projekcích zahrnuty žádné budoucí penìžní toky.
V tabulce níže je uvedena výše technických rezerv životního pojištìní rozdìlená podle hlavních složek: nejlepší odhad závazkù, èástky
vymahatelné ze zajistných smluv, bez úpravy o selhání protistrany (CDA), a riziková pøirážka.
2017

2016

Nejlepší odhad závazkù bez zohlednìní zajištìní

37 945 884

42 308 874

Èástky vymahatelné ze zajistných smluv (pøed CDA)

-1 115 028

-1 216 431

31 554

41 123

36 862 410

41 133 566

431 091

419 671

37 293 501

41 553 237

Úprava daná selháním protistrany (CDA)
Nejlepší odhad závazkù po zohlednìní zajištìní
Riziková pøirážka
Technické rezervy po zohlednìní zajištìní - regulatorní pohled

*** kladné znaménko pøedstavuje závazek
Hlavními dùvody pohybu technických rezerv bìhem roku 2017 byly:
§
§
§

oèekávaný pokles portfolia o 3 356 mil. Kè zpùsobený postupným dožíváním pojistného kmene
nárùst o 469 mil. Kè kvùli nižším než oèekávaným mírám stornovosti a nižším mimoøádným výbìrùm bìhem roku 2017
nárùst výnosové køivky (diskontní míry), která snížila hodnotu technických rezerv o 1 712 mil. Kè.

Nejlepší odhad závazkù odpovídá prùmìrné souèasné hodnotì oèekávaných budoucích penìžních tokù generovaných z pojistných
smluv zahrnutých v pojistném kmeni spoleènosti, a zahrnuje tak jak pravdìpodobnostní posouzení jejich vzniku, tak odpovídající
posouzení èasové hodnoty penìz, získané na základì bezrizikových úrokových mìr k 31. 12. 2017, zjištìných na trhu a oficiálnì
oznámených orgánem EIOPA. Tato køivka (odvozená v pøípadì hlavních trhù z mezibankovních swapových sazeb) zahrnuje jak úpravu,
v jejímž dùsledku má být zohlednìno zbytkové riziko selhání tìchto nástrojù (takzvaná „úprava kreditního rizika – credit risk
adjustment“, která je v pøípadì èeské koruny -10 bps.), tak úpravu, v jejímž dùsledku má být zohlednìn pøebyteèný výnos dosažený
bezrizikovým zpùsobem za použití aktiv urèených ke krytí pojistných závazkù (takzvaný „koeficient volatility – volatility adjustment“, který
je v pøípadì èeské koruny + 4 bps).
Metoda použitá k odvození nejlepšího odhadu závazkù je založena na pøímém pøístupu, který zahrnuje projekci a diskontování
veškerých oèekávaných budoucích pøírùstkù a úbytkù penìžních prostøedkù po dobu trvání závazkù pojistníkù v souladu se smluvními
limity definovanými legislativou (smluvní hranice). Projekce zohledòují zejména veškeré pojistné a veškeré úbytky související jak se
vznikem pojistných událostí (napø. pojistné plnìní nebo investice splatné po zániku pojistné smlouvy uzavøené pro pøípad dožití
pojištìné osoby), tak s pøípadným uplatnìním smluvních opcí (napøíklad odbytné).
Budoucí penìžní toky jsou posouzeny podle pojistného kmene a souvisejícího rizika v rámci deterministického scénáøe (tj. scénáø
„certainty equivalent“) nebo jako støední hodnota souboru stochastických scénáøù, aby bylo možné provést výpoèet finanèních záruk a
smluvních opcí. Ve druhém pøípadì byly v rámci pojistnìmatematických výpoèetních modelù implementovány rovnìž specifické
pøedpoklady týkající se budoucích manažerských rozhodnutí (takzvaných „manažerských opatøení“ související napøíklad s rozdìlením
budoucích podílù na zisku) a racionálního chování pojištìných osob (takzvaného „dynamického chování pojistníka“, které mùže ovlivnit
tendenci uplatòovat opce, napøíklad právo na odbytné).
Nejlepší odhad závazkù zbytkové èásti pojistného kmene (vìtšinu tvoøí buï rezervy pro splatné, nebo stornované pojistné smlouvy,
nebo rezervy RBNS/ IBNR, které v souèasné dobì nepøeceòujeme (obezøetný pøístup)) byl hodnocen za použití zjednodušeného
pøístupu s pøedpokladem, že odpovídá rezervám podle IFRS.
Jak je uvedeno v tabulce výše, nejlepší odhad závazkù, pøed zohlednìním zajištìní, èinil 37,95 mld. Kè; odhad tvoøí zejména pojištìní s
podílem na zisku, které zahrnuje pøedevším staré dobíhající spoøící produkty a garantovanou spoøící èást a životní rizika oddìlená z
„hybridních“ produktù.
Pouze 2,9% hrubého nejlepšího odhadu závazkù (BEL) je pøevedeno mimo Spoleènost prostøednictvím zajištìní, pøièemž èástky
vymahatelné ze zajistných smluv, oèištìné o CDA, týkající se tìchto smluv èinily 1,08 mld. Kè. Èástky vymahatelné ze zajistných smluv
byly hodnoceny pomocí vhodných projekcí penìžních tokù oèekávaných ze zajistných smluv a byly upraveny o riziko dané selháním
protistrany, aby bylo zohlednìno riziko selhání zajistitele.
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Riziková pøirážka pøedstavuje položku, která má zohlednit nevyhnutelnou neurèitost spojenou s volatilitou provozních pøedpokladù a s
budoucími penìžními toky. Riziková pøirážka se vypoèítá pomocí pøístupu založeného na ocenìní nákladù na držení solventnostního
kapitálu, který zohledòuje náklady spojené s nezajištìnými riziky.
Kapitálový požadavek, podle nìhož musí být kryto nezajištìné riziko, byl stanoven za pomocí interního modelu schváleného ÈNB.
Sazba použitá ke stanovení nákladù kapitálu je 6 % roènì. Náklady kapitálu na každý projekèní rok byly diskontovány k datu ocenìní za
použití struktury úrokových mìr a bez použití koeficientu volatility. V souladu s naøízením se riziková pøirážka vypoèítá bez zohlednìní
zajištìní. Budoucí projekce kapitálového požadavku, podle nìhož musí být kryta nezajištìná rizika, a pøiøazení tìchto rizik jednotlivým
druhùm pojištìní byly provedeny pomocí vhodných rizikových faktorù použitých na kapitál potøebný pro každé jednotlivé riziko, které
bylo zohlednìno pøi výpoètu rizikové pøirážky.
Ke dni 31. prosince 2017 èinila riziková pøirážka spojená s pojistnými smlouvami životního pojištìní Èeské pojiš•ovny 431 milionù Kè.
K 31. prosinci 2017 èinila hodnota technických rezerv životního pojištìní Èeské pojiš•ovny podle naøízení Solventnost II, vypoèítána jako
souèet nejlepšího odhadu závazkù bez zohlednìní zajištìní a rizikové pøirážky, celkem 37,29 mld. Kè.
V tabulkách níže je uvedena výše technických rezerv životního pojištìní podle naøízení Solventnost II rozdìlená podle druhù pojištìní:
§

§

§

§

pojištìní s podílem na zisku
o
tradièní spoøící produkty obsahující rovnìž nìkterá rizika
o
garantovaná spoøící èást a životní rizika oddìlená z „hybridních“ produktù,
pojištìní s plnìním vázaným na hodnotu investièního fondu (Unit Linked) – smlouvy bez opcí a garancí
o
èisté UL produkty (pøedevším jednorázovì placené)
o
UL èást oddìlená z „hybridních“ produktù,
ostatní – smlouvy bez opcí a záruk
o
èistì rizikové produkty
o
veškeré doplòkové rizikové pøipojištìní,
renty vyplývající ze závazkù ze smluv neživotního pojištìní
o
renty vyplývající ze smluv o pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla (pouze v pøípadì RBNS rezervy).

Technické rezervy životního pojištìní podle druhù pojištìní
2017

2016

% váha

Celkem

37 293 501

41 553 237

100,0%

Životní pojištìní

37 293 501

41 553 237

100,0%

0

0

0,0%

Zdravotní pojištìní
*** kladné položky pøedstavují závazek

64

Èeská pojiš•ovna a.s. ! Zpráva o solventnosti a finanèní situaci 2017

2017

% váha

2016

% váha

Celkem

37 293 501

100,0%

41 553 237

100,0%

Pojištìní s podílem na zisku

27 314 682

73.2%

31 971 172

76,5%

8 012 922

21.5%

7 667 093

18,5%

UL – smlouvy s opcemi a zárukami

-

0,0%

-

0,0%

Ostatní – smlouvy bez opcí a záruk

1 036 254

2.8%

981 377

2,4%

-

0,0%

-

0,0%

929 643

2.5%

1 113 594

2,7%

Pøijaté zajištìní s podílem na zisku

-

0,0%

-

0,0%

Pøijaté zajištìní – pojistné smlouvy s plnìním vázaným
na hodnotu investièního fondu

-

0,0%

-

0,0%

Pøijaté zajištìní – ostatní pojistné smlouvy

-

0,0%

-

0,0%

Pøijaté zajistné renty vyplývající ze závazkù ze smluv o
neživotním pojištìní

-

0,0%

-

0,0%

Zdravotní pojištìní SLT – s opcemi a zárukami

-

0,0%

-

0,0%

Zdravotní pojištìní SLT – bez opcí a záruk

-

0,0%

-

0,0%

Zdravotní pojištìní SLT – renty vyplývající ze závazkù ze
smluv o neživotním pojištìní

-

0,0%

-

0,0%

Zdravotní pojištìní SLT – pøijato

-

0,0%

-

0,0%

UL – smlouvy bez opcí a záruk

Ostatní – smlouvy s opcemi a zárukami
Renty vyplývající ze závazkù ze smluv o neživotním
pojištìní

*** kladné položky pøedstavují závazek
Technické rezervy životního pojištìní podle pøedpisù Solventnost II po zohlednìní zajištìní tvoøí zejména pojištìní s podílem na zisku,
které zahrnuje pøedevším staré dobíhající produkty spoøení a tradièní èást hybridních produktù.
V tabulce níže jsou srovnány technické rezervy životního pojištìní vykázané v úèetní závìrce s technickými rezervami podle naøízení
Solventnost II ke konci roku 2017.
IFRS

Solventnost II Rozdíl (delta)

Hrubé rezervy/hrubý nejlepší odhad závazkù

43 165 139

37 945 884

5 219 255

Postoupené rezervy/èástky vymahatelné ze zajistných smluv po úpravì dané selháním
protistrany

-1 168 988

-1 083 474

-85 514

431 091

-431 091

37 293 501

4 702 650

Riziková pøirážka
Èisté rezervy/èisté technické rezervy

41 996 151

Rozdíl mezi zákonnými technickými rezervami životního pojištìní a technickými rezervami podle naøízení Solventnost II je dán
podstatnými metodickými rozdíly tìchto dvou pøístupù, v jejichž dùsledku nepøináší srovnání pøíslušných dvou èástek informace týkající
se pøimìøenosti souèasného základu pro stanovení rezerv. Posouzení podle naøízení Solventnost II ve skuteènosti zohledòuje budoucí
penìžní toky projektované s pøihlédnutím k pøedpokladùm nejlepšího odhadu, budoucímu sdílení zisku a finanèním nákladùm
na záruky, s využitím souèasné struktury úrokových mìr jako diskontní sazby. Hodnocení technických rezerv v úèetní rozvaze místo
toho využívá posuzování technických rezerv vypoètených v souladu s místními úèetními zásadami a obecnì tak využívá prudentních
demografických pøedpokladù, diskontuje smluvní toky technickou sazbou stanovenou na zaèátku platnosti smlouvy a nezohledòuje
žádné budoucí sdílení finanèního zisku z nerealizovaných ziskù/ztrát evidovaných k datu ocenìní.
Konkrétnìji jsou hlavní rozdíly mezi dvìma hodnoceními pøiøaditelné níže uvedeným položkám:
§

§

Penìžní toky vyplývající z pojistného, budoucích nákladù a smluvních opcí:
o
pojistné: zákonné rezervy jsou obvykle vypoèítány za použití èistého pojistného (tj. nákladové pøirážky jsou z
výpoètu vylouèeny); naproti tomu v rámci ocenìní podle naøízení Solventnost II je zohlednìno veškeré vybrané
pojistné;
o
náklady: budoucí náklady jsou z posuzování zákonných rezerv zpravidla vylouèeny nebo jsou ocenìny, v závislosti
na druhu produktu, nepøímo prostøednictvím rezerv na pøirážky vybrané v minulosti (rezervy na správu); naproti
tomu ocenìní podle naøízení Solventnost II zahrnuje nejlepší odhad souèasné hodnoty nákladù, které spoleènosti
vzniknou za úèelem splnìní veškerých smluvních povinností;
o
smluvní opce: výpoèet zákonných rezerv zpravidla nezohledòuje pravdìpodobnost uplatnìní smluvních opcí
pojištìnými osobami jako odbytné nebo neuhrazení pojistného; naproti tomu podle naøízení Solventnost II jsou tyto
složky zohlednìny.
Provozní pøedpoklady: rezervy vykázané v úèetní závìrce jsou obecnì ocenìny pomocí konzervativních provozních
pøedpokladù (resp. pøedpokladù tzv. prvního øádu) a technické rezervy podle naøízení Solventnost II jsou ocenìny pomocí
pøedpokladù nejlepšího odhadu (resp. pøedpokladù tzv. druhého øádu).
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§

Ekonomické pøedpoklady: technické rezervy podle naøízení Solventnost II jsou ocenìny pomocí souèasného ekonomického
rámce jak z hlediska køivek úrokové míry, tak z hlediska tržních hodnot aktiv kryjících rezervy. V praxi to má dopad na:
o
projektované ekonomické výnosy, a tudíž na budoucí bonusy pojistníka zahrnuté v budoucích penìžních tocích,
o
úrokové míry použité pro diskontování.
o

Naproti tomu rezervy na penìžní toky podle úèetní závìrky zpravidla nezohledòují budoucí bonusy pojistníkù a jsou
diskontovány za použití technických úrokových mìr stanovených ke dni úèinnosti pøíslušné smlouvy.

§

Úprava daná selháním protistrany: na rozdíl od zákonného ocenìní je výše èástek vymahatelných ze zajistných smluv podle
naøízení Solventnost II upravena, aby byla zohlednìna pravdìpodobnost selhání protistrany.

§

Metodika použitá pro hodnocení pojištìní s podílem na zisku a zárukami: u tohoto typu smluv jsou technické rezervy podle
pøedpisù Solventnost II ocenìny pomocí stochastických pojistnìmatematických platforem, které zachycují široké spektrum
možných finanèních scénáøù, a umožòují tak explicitní posouzení nákladù na opce a záruky držené pojištìnými osobami.
Naproti tomu zákonné rezervy posouzení tìchto nákladù nezahrnují.

§

Riziková pøirážka: na rozdíl od zákonných rezerv naøízení Solventnost II zahrnují explicitní odhad èástky, která má být
rezervována ke krytí nezajistitelných rizik.

ZDROJE NEJISTOTY
Ocenìní technických rezerv životního pojištìní podle naøízení Solventnost II nezávisí pouze na použitých metodách, modelech a
údajích, ale také na pøedpokladech týkajících se øady ekonomických a provozních faktorù, jejichž budoucí realizace se k datu ocenìní
mùže lišit od oèekávání.
Parametry upisování mají na pojistný kmen Èeské pojiš•ovny pouze nepatrný dopad. Nejdùležitìjším provozním faktorem je riziko
nákladù, které ovlivòuje celý pojistný kmen. Odchylka 10 % v pøedpokladech nákladovosti mìní nejlepší odhad závazku zhruba o 1,4 %.
Ostatní pøedpoklady mají na technické rezervy relativnì malý dopad z dùvodu použití smluvních hranic na doplòkové rizikové úrazové
pøipojištìní. Bez použití smluvní hranice by stornovostní pøedpoklady a pøedpoklady nemocnosti mìly na technické rezervy vyšší dopad.
Dopad na nejlepší odhad závazkù vyplývající z pøípadných zmìn týkajících se ekonomického prostøedí je uveden v pøíslušné kapitole E
tohoto dokumentu.

DLOUHODOBÉ ZÁRUKY
PØECHODNÁ OPATØENÍ)

(KOEFICIENT

VOLATILITY,

VYROVNÁVACÍ

ÚPRAVA

A

Ocenìní nejlepšího odhadu závazkù bylo provedeno za použití koeficientu volatility (podle èlánku 77d smìrnice 2014/51/EU), který
pro èeskou mìnu poskytl orgán EIOPA a ke konci roku 2017 èinil 4 bps. Zmìna koeficientu volatility na nulovou hodnotu odpovídá
zvýšení technických rezerv Èeské pojiš•ovny o 81 milionù Kè.
Vyrovnávací úprava (podle èlánku 77b smìrnice 2014/51/EU) nebyla použita.
Nebylo použito ani Pøechodné opatøení týkající se èasové struktury bezrizikových úrokových mìr (podle èlánku 308c smìrnice
2014/51/EU) ani pøechodné opatøení týkající se technických rezerv (podle èlánku 308d smìrnice 2014/51/EU).

TECHNICKÉ REZERVY NEŽIVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ
PØEHLED TECHNICKÝCH REZERV NEŽIVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ
Technické rezervy (TP) neživotního pojištìní se týkají
nevyøízených pojistných událostí, a• již nahlášených èi nikoli, k nimž došlo pøed datem ocenìní, pøièemž náklady a související
výdaje k tomuto datu nebyly zcela uhrazeny (rezerva na nevyøízené pojistné události),
§
budoucích pojistných událostí u smluv, které jsou buï platné k datu ocenìní, nebo v souvislosti s nimiž existuje právní
povinnost poskytnout krytí (rezerva na pojistné),
a vypoèítají se jako souèet diskontovaného nejlepšího odhadu závazkù (BEL) a rizikové pøirážky (RM)
§

TP = BEL + RM
Diskontovaný nejlepší odhad závazkù (BEL) se vypoèítá použitím metod a pøedpokladù, které jsou struènì popsány v odstavcích níže,
zvláš• pro rezervu na nevyøízené pojistné události a zvláš• pro rezervu na pojistné.

Rezerva na nevyøízené pojistné události
Pøístup k odvození nejlepšího odhadu závazkù pro rezervu na nevyøízené pojistné události závisí na tom, zda lze použít pojistnìmatematické metody.
§

Nejlepší odhad závazkù nemodelovaného a èásteènì modelovaného pojištìní (druh pojištìní nebo jeho èást, která z rùzných
dùvodù, jako napøíklad nedostatek pøimìøených, vhodných a úplných údajù, nebo proto, že oblast zahrnutá do daného
pojištìní není rizikovì homogenní se zbytkem, nebyla analyzována pomocí pojistnì-matematických metod) byl ocenìn úèetní
hodnotou. Nemodelované a èásteènì modelované pojištìní celkovì pøedstavuje pøibližnì než 10,6% rezerv podle IFRS (8,3%
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v roce 2016) a je tvoøeno pøedevším rezervou na prémie a slevy a rezervami z aktivního zajištìní. Rezerva nemodelovaného
pojištìní vzrostla ve srovnání s rokem 2016 zejména z dùvodù velkých škod z pøevzatého zajištìní.
Nejlepší odhad závazkù modelovaného pojištìní (pojištìní, které bylo díky dostupnosti pøimìøených, vhodných a úplných
údajù podrobnì analyzováno pomocí pojistnì-matematických metod) byl posouzen prostøednictvím tìchto tøí krokù:
Pojistné události a seskupení
Za úèelem použití vhodné pojistnì-matematické analýzy technických rezerv a provedení projekcí výsledných nákladù byly
zohlednìny historické údaje o pojistných událostech na bázi vyplacených a vzniklých pojistných událostí (bez zohlednìní
smluvního a fakultativního zajištìní). Data o vývoji použitá pro tyto úèely splòují dostateèné kvalitativní atributy co do vhodnosti,
významnosti a úplnosti.
Za úèelem vytvoøení homogenních skupin rizik jsou jednotlivá portfolia seskupena dle typu pojistného krytí a dalších specifik,
jako jsou délka trvání a promìnlivost likvidace pojistných událostí. Minimální úroveò rozèlenìní zohledòuje rozdìlení mezi druhy
(pøímé pojištìní, proporcionální aktivní zajištìní, neproporcionální aktivní zajištìní) a pro každou kategorii identifikuje dvanáct
druhù pojištìní (pojištìní odpovìdnosti zamìstnavatele za škodu pøi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pojištìní
léèebných výloh, pojištìní ochrany pøíjmu, pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla, ostatní pojištìní motorových vozidel,
pojištìní námoøní a letecké dopravy a pojištìní pøepravy, pojištìní pro pøípad požáru a jiných škod na majetku, obecné pojištìní
odpovìdnosti, pojištìní úvìru a záruky, pojištìní právní ochrany, pojištìní asistence, pojištìní rùzných finanèních ztrát). Je-li to
nezbytné, použije se ještì podrobnìjší rozèlenìní pojistného kmene, zejména v pøípadì neživotního pojištìní. Zároveò tam, kde
to bylo vhodné, byly pojistné události rozdìleny podle velikosti na pojistné události malého, velkého a mimoøádnì velkého
rozsahu a analýza byla provedena pro každou kategorii pojistných událostí zvláš•. Kromì toho jsou zvláš• zpracovávána rentová
pojistná plnìní.
Náklady
Rezerva na náklady na vyøízení pojistných událostí (LAE) se sestávají ze dvou èástí. Rezerva na výdaje pøímo vzniklé v
konkrétním pøípadì vyplacení pojistného plnìní (pøímo pøiøaditelné náklady na zpracování pojistných událostí (ALAE)) a rezerva
na náklady nepøímo vzniklé v konkrétním pøípadì vyplacení pojistného plnìní (nepøiøazené náklady na vyøizování pojistných
událostí (ULAE)). Výdaje ULAE se týkají celého balíèku služeb, který pojiš•ovna poskytuje, a nejsou automaticky spojovány s
konkrétní pojistnou událostí. Pro odvození celkové rezervy na ULAE se používá zjednodušený pøístup; tato rezerva se považuje
za pomìrnou k nediskontovanému nejlepšímu odhadu závazkù (UBEL) vyplývajících z daného druhu pojištìní (tj. rezerva na
ܷ ܧܣܮൌ ܴ ή ܷ)ܮܧܤ, kde koeficient R je odhadován na základì pøedchozí zkušenosti.

Inflace

Historické údaje o vyplacených a nevyøízených pojistných událostech zahrnují dopady zjištìné inflace, a to v obou jejích
složkách – endogenní i exogenní. Inflaèní prostøedí v Èeské republice je považováno za dostateènì stabilní, aby bylo možné
UBEL získat projekcí z historických údajù, èímž je zaruèeno zohlednìní projekce inflace do budoucna.
Pojistnì-matematické metody
Pojistnì-matematické metody použité pro projekci historických zkušeností týkajících se pojistných událostí byly implementovány do
nástroje (poèítaèového programu) používaného Skupinou pro stanovení rezerv (Group Reserving Tool - ResQ) a popsány v
metodickém dokumentu Skupiny. Konkrétnì byly vzaty v úvahu tyto metody:
§

§
§

§

§
§

Metody Link Ratio aplikované na vyplacená pojistná plnìní (nebo modely založené na vývojových faktorech – DFM) jsou
zobecnìním metody Chain-Ladder, která vychází z analýzy souhrnných plateb za uplynulé roky. Tato kategorie metod
vychází z pøedpokladu, že proces likvidace pojistných událostí je v rámci jednotlivých škodních období stabilní.
Metody Link Ratio aplikované na nastalé pojistné události prakticky fungují jako pøedchozí metody, avšak vychází z vývoje
nastalých pojistných událostí, tj. souètu souhrnných uhrazených a neuhrazených èástek.
Metoda Bornhuetter-Fergusson aplikovaná na vyplacená pojistná plnìní nebo nastalé pojistné události kombinují
projektovanou výslednou hodnotu (získanou napøíklad metodou vývojových faktorù) s a priori alternativní hodnotou za použití
metody vážené kredibility.
Metody Cape Cod aplikovaná na vyplacená pojistná plnìní nebo nastalé pojistné události stejnì jako metoda BornhuetterFergusson obecnì kombinují již vzniklé pojistné události s oèekávanými událostmi, které budou uhrazeny nebo vykázány s
prodlením, na základì pøedpokladù odvozených z pomìru vzniklých pojistných událostí.
Metoda èetnosti/prùmìrné závažnosti kombinuje projekce oèekávaného poètu pojistných událostí a oèekávané prùmìrné
výše pojistných událostí, kde výsledný objem pojistných událostí je násobkem tìchto dvou položek.
Metody inkrementálního škodného pomìru u vyplacených nebo nastalých pojistných událostí, známé rovnìž jako aditivní
metody, oèekávají stabilní vývoj škodného pomìru napøíè roky vzniku.

Analýza je provedena pomocí více než jedné z výše uvedených metod za úèelem ovìøení výsledkù.
Posouzení nejlepšího odhadu rent vyplývajících ze smluv o pojištìní odpovìdnosti je provedeno zvláš• pro vyplácení rent (tj. RBNS –
pojistné události hlášené, ale nezlikvidované – renty) zpracované pomocí metod používaných pro životní pojištìní a zvláš• pro renty,
které by mohly v budoucnu vyplynout z prozatím neanuitních škod (tj. IBNR – pojistné události vzniklé, ale nenahlášené – renty). BEL
pro renty vyplývající z IBNR se posuzuje za použití metody èetnosti/prùmìrné závažnosti.
Pro dosažení koneèného hrubého UBEL jsou veškeré vylouèené nebo zvláš• hodnocené položky (napø. pojistné události mimoøádnì
velkého rozsahu, nemodelované/èásteènì modelované pojistné události, náklady) pøipoèteny k výsledným nákladùm na pojistná plnìní.
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Ocenìní rezerv – zohlednìní zajištìní
Obecnì jsou ménì rizikové pojistné kmeny kryté 40 % kvótovým zajištìním a rizikovìjší pojistné kmeny jsou kryté 70 % kvótovým
zajištìním. Kromì toho jsou druhy pojištìní, které jsou vystavené riziku jediné pojistné události velkého rozsahu, napøíklad pojištìní
odpovìdnosti z provozu vozidla (MTPL) nebo pojistné kmeny s velkým rizikem v oblasti pojištìní majetku a odpovìdnosti, kryty
smlouvami o zajištìní škodného nadmìrku (neproporcionální zajištìní – individuální škodní nadmìrek). Pojištìní majetku a havarijní
pojištìní jsou kryty zajištìním škodného nadmìrku pro katastrofická rizika (CAT XL – agregovaný škodní nadmìrek) s cílem chránit
Spoleènost pøed významnými ztrátami zpùsobenými pøírodními událostmi. Podíl zajistitele na rezervách na pojistné události podle IFRS
reprezentuje pøedevším kvótové zajištìní, tudíž pro hodnocení UBEL na vlastní vrub se použije pøípustné zjednodušení. U každé
homogenní skupiny rizik se zohlednìní zajištìní vypoèítá za použití níže uvedeného zjednodušeného pøístupu:
ை
ܷܮܧܤை
௧ ൌ ܷܮܧܤ௦௦   ڄΨܰܩ


kde %NG pøedstavuje procento èisté rezervy (rezervy na vlastní vrub) podle IFRS k hrubé rezervì podle IFRS.
Ocenìní nejlepšího odhadu po zohlednìní zajištìní je provedeno s pøihlédnutím k úpravì o oèekávané ztráty v dùsledku selhání
protistrany - zajistitele (navýšení kvùli možnosti selhání protistrany).

Rezerva na pojistné
U smluv s již pøedepsaným pojistným je UBEL rezerv na pojistné vymezen jako souèet dvou níže uvedených složek (se zohlednìním
hrubých, tj. pøed zohlednìním zajištìní, a èistých, tj. po zohlednìní zajištìní, vstupù pro získání výsledkù v hrubé, respektive èisté výši):
§

§

složka týkající se pojistných událostí: výše rezerv na nezasloužené pojistné odvozená podle IFRS je vynásobena konkrétním
ukazatelem oèekávaného škodného pomìru, zohledòujícím ve svém odhadu vliv odhadovaných UBEL rezerv na nevyøízené
pojistné události.
Složka týkající se administrativních nákladù: výše rezerv na nezasloužené pojistné odvozená podle IFRS je vynásobena
specifickým ukazatelem pomìru administrativních nákladù tak, aby pøedstavovala oèekávanou èást nákladù vyplývajících ze
stávajících smluv.

U již uzavøených smluv, jejichž poèátek platnosti je stanoven až po datu ocenìní (uzavøené budoucí smlouvy), u nepøedepsaných
splátek pojistného u již zapoèatých smluv, a víceletých smluv je UBEL rezervy na pojistné vymezen jako souèet níže uvedených
penìžních tokù:
§
§
§

pøírùstky penìžních prostøedkù vzniklé na základì budoucího pojistného,
úbytky penìžních prostøedkù vzniklé na základì budoucích pojistných událostí,
úbytky penìžních prostøedkù vzniklé na základì pøímo pøiøaditelných a nepøímo pøiøaditelných administrativních nákladù na
likvidaci pojistných událostí, k nimž došlo po datu ocenìní, a rovnìž nákladù spojených s prùbìžnou správou smluv týkajících se
platných pojistných smluv a poøizovacích nákladù, které se váží s pøedmìtným pojistným kmenem.

Obdobnì jako èistá rezerva na nevyøízené pojistné události je upravena rovnìž èistá rezerva na pojistné tak, aby bylo zohlednìno riziko
selhání protistrany (zajistitele).
Diskontování
Diskontovaný nejlepší odhad závazkù (BEL) týkající se jak rezervy na nevyøízené pojistné události, tak rezervy na pojistné, je odvozen
diskontováním oèekávaných budoucích plateb podle UBEL na základì køivky bezrizikové úrokové míry.
Riziková pøirážka
Riziková pøirážka se pøiète k BEL, aby bylo dosaženo tržní hodnoty závazkù. Zachycuje ekonomickou hodnotu „nezajištìných“ rizik
(riziko stanovení rezerv, riziko stanovení cen, katastrofické riziko, riziko selhání protistrany a operaèní riziko), aby bylo zajištìno, že
hodnota technických rezerv odpovídá èástce, kterou by pojiš•ovna mohla požadovat za pøevzetí závazkù týkajících se pojištìní.
Riziková pøirážka se vypoèítá pomocí pøístupu založeného na nákladech kapitálu na úrovni druhu pojištìní se zohlednìním výhod
diverzifikace druhù rizik a druhù pojištìní.
Reálná hodnota rezerv na nevyøízené pojistné události - celkem

Hrubá rezerva podle IFRS
Nejlepší odhad závazkù pøed oèištìním o zajištìní
Èástky oèekávané ze zajistných smluv (po úpravì dané selháním protistrany)
Nejlepší odhad závazkù po oèištìní o zajištìní
Riziková pøirážka
Technické rezervy po oèištìní od zajištìní

2017

2016

zmìna %

14 909 907

14 513 659

3%

7 927 843

7 547 975

5%

-3 776 836

-3 564 582

6%

4 151 007

3 983 394

4%

301 565

327 669

-8%

4 452 572

4 311 063

3%
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IFRS hodnoty rezerv na nevyøízené pojistné události zùstali bez významných meziroèních zmìn. Nárùst v pojištìní majetku je zpùsoben
zejména velkou individuální škodou a pøírodní kalamitou (vìtrná bouøe Herwart). Roky 2016 a 2017 se dají považovat za roky bez
výjimeèných pojistných událostí. Nárùst rezerv u ostatního pojištìní motorových vozidel je v souladu s rostoucím portfoliem smluv.
Nejlepší odhad závazkù rostl v souladu s výší úèetních rezerv. V pøípadì ostatního pojištìní motorových vozidel je výraznìjší nárùst
následkem ménì pøíznivého vývoje regresù (v porovnání s minuloroèním oèekáváním). Naopak vývoj BEL v pojištìní odpovìdnosti
z provozu vozidla nereflektuje pokles IFRS rezerv z dùvodu plánovaného snížení opatrnosti v nastavení rezerv, které je v souladu
s odhadovanou nejistotou v nastavení závazkù.
Pokles rizikové pøirážky je v souladu s nižším odhadovaným rizikem rezerv, zejména v pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla.
Reálná hodnota rezervy na pojistné - celkem
2017

2016

zmìna %

Hrubá rezerva podle IFRS

5 088 622

4 827 240

5%

Nejlepší odhad závazkù pøed oèištìním o zajištìní

1 764 808

1 629 596

8%

-288 371

-339 708

-15%

1 476 437

1 289 888

14%

134 352

131 291

2%

1 610 789

1 421 179

13%

Èástky oèekávané ze zajistných smluv (po úpravì dané selháním
protistrany)
Nejlepší odhad závazkù po oèištìní o zajištìní
Riziková pøirážka
Technické rezervy po oèištìní od zajištìní

Nárùst IFRS rezerv na pojistné je zapøíèinìn zejména rostoucím pojištìním motorových vozidel a pojištìním úvìrù. Pohyb BEL je
významnìjší pøedevším z dùvodu vyšších administraèních a získatelských nákladù alokovaných do neživotního pojištìní.
Mírné navýšení rizikové pøirážky je zpùsobeno vyšším katastrofickým rizikem a rizikem pojistného. Detailnìjší popis vývoje upisovacích
rizik je možné najít v kapitole C.1.2.
Reálná hodnota rezerv na nevyøízené pojistné události

Druh pojištìní

Rezervy podle Nejlepší odhad závazkù
IFRS po zohlednìní po zohlednìní zajištìní
zajištìní
a CDA

Riziková pøirážka

Technické rezervy
po zohlednìní
zajištìní

Celkem

8 022 468

4 151 007

301 565

4 452 572

Pøímé pojištìní

7 530 422

3 689 958

264 924

3 954 882

Neživotní – pojištìní vozidel

5 113 430

2 158 011

198 933

2 356 944

Neživotní – ostatní

2 168 222

1 359 677

61 876

1 421 553

Úrazové a zdravotní pojištìní

248 771

172 270

4 115

176 384

Aktivní proporcionální zajištìní

492 046

461 049

36 641

497 691

Neživotní – pojištìní vozidel

30 659

32 298

9 800

42 098

460 915

428 289

26 829

455 119

473

462

12

474

Neživotní – ostatní
Úrazové a zdravotní pojištìní
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Reálná hodnota rezerv na pojistné
Rezervy podle Nejlepší odhad závazkù
IFRS po zohlednìní po zohlednìní zajištìní
zajištìní
a CDA

Druh pojištìní

Riziková pøirážka

Technické rezervy
po zohlednìní
zajištìní

Celkem

3 128 926

1 476 437

134 352

1 610 789

Pøímé pojištìní

3 072 165

1 458 408

132 050

1 590 459

Neživotní – pojištìní vozidel

1 241 633

766 986

57 094

824 080

Neživotní – ostatní

1 794 378

671 376

74 413

745 789

Úrazové a zdravotní pojištìní

36 154

20 047

543

20 590

Aktivní proporcionální zajištìní

56 760

18 028

2 302

20 330

0

0

145

145

56 698

17 912

2 143

20 056

62

116

14

130

Neživotní – pojištìní vozidel
Neživotní – ostatní
Úrazové a zdravotní pojištìní

Ve srovnání s minulým rokem nedošlo k žádným významným zmìnám v metodice použité pro výpoèet reálné hodnoty rezervy na
nevyøízené pojistné události. Výjimkou je zmìna ve zpùsobu stanovení hranice velkých škod, u kterých se rezervy pøeceòují oddìlenì.
Místo historicky definované hranice na úrovni 10 mil. Kè byly hranice v jednotlivých odvìtvích pojištìní urèeny na základì pojistnìmatematické analýzy. Tento postup vedl ke snížení BEL zejména v pojištìní majetku a odpovìdnosti.

SROVNÁNÍ
TECHNICKÝCH
PODLE SOLVENTNOSTI II

REZERV

NEŽIVOTNÍHO

POJIŠTÌNÍ

S REZERVAMI

Obdobné pojistnì-matematické metody jsou použity pro stanovení rezervy IBNR podle IFRS i UBEL, parametry použité pro výpoèet
IBNR podle IFRS však vykazují pøimìøenou obezøetnost. Rezervy na nevyøízené pojistné události podle IFRS jsou vyšší než UBEL, aby
pokryly nejen oèekávanou støední hodnotu nezlikvidovaných pojistných událostí, ale také pøípadné nepøíznivé odchylky pøi vývoji bìhem
likvidace pojistných událostí. Tyto odchylky mohou být zpùsobeny vyšším poètem pojistných událostí nahlášených s prodlením, vyšší
než prùmìrnou závažností nebo nepøíznivým vývojem již nahlášených pojistných událostí v daném kalendáøním roce. Rezervy podle
IFRS vyžadují, aby byla z dùvodu náhodných zmìn ve vývoji pojistných událostí zachována pøirážka neurèitosti. Tato pøirážka tedy
pøedstavuje rozdíl mezi UBEL a rezervami podle IFRS. Velikost této pøirážky je sledována a øízena, aby bylo dosaženo pøimìøené
opatrnosti s ohledem na rizikový apetit spoleènosti.

Proces pøecenìní rezerv z IFRS na reálnou hodnotu - rezervy na nevyøízené pojistné události po zohlednìní zajištìní

(tis. Kè)

Total OC NET

IFRS

8 022 468

Opatrnost Nediskontovaný
Efekt
rezerv
nejlepší odhad diskontování

Nejlepší
odhad souèasná
hodnota

Oèekávaný
efekt dopad
selhání
protistrany

Riziková
pøirážka

Reálná
hodnota

3 570 526

4 122 601

28 406

301 565

4 452 572

4 451 942

329 341
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Rezervy na nezasloužené pojistné podle IFRS jsou vykázány podle úèetní zásady “pro rata temporis” zohledòující nezaslouženou èást
pøedepsaného pojistného jako podíl délky uplynulé doby vùèi délce období, na které bylo pojistné pøedepsáno. To je provedeno u každé
pojistné smlouvy zvláš•. Naproti tomu zásady podle pøedpisù Solventnost II vyžadují, aby byla rezerva na pojistné hodnocena jako rozdíl
mezi budoucími úbytky (pojistné události a náklady) a budoucími pøírùstky (pojistné). To znamená, že pøístup podle IFRS nezávisí
striktnì na ziskovosti pojištìní (pouze v pøípadì nedostateèného pojistného), ale hodnocení podle zásad stanovených v pøedpisech
Solventnost II se striktnì øídí pøedpoklady o škodách a nákladech. Kromì toho základem pro rozpoznání nezaslouženého pojistného
podle IFRS mùže být pouze pøedepsaná èást pojistného, zatímco zásady podle pøedpisù Solventnost II vyžadují, aby bylo zahrnuto
budoucí pojistné vyplývající ze sjednaného pojištìní, u kterého pojistné doposud nebylo pøedepsáno. To zahrnuje budoucí splátky z
platných pojistných smluv a rovnìž pojistné z již sjednaných pojistných smluv, které budou úèinné v budoucnu.

Proces pøecenìní rezerv z IFRS na reálnou hodnotu - rezervy na pojistné po zohlednìní zajištìní

(tis. Kè)

Total UP NET

Pøecenìní
Opatrnost
Nediskontovaný
Efekt
IFRS
budoucích
rezerv
nejlepší odhad diskontování
splátek
3 128 926 1 205 433

-335 807

1 587 686

125 213

Oèekávaný
efekt
dopad
selhání
protistrany
1 462 472
13 964
Nejlepší
odhad souèasná
hodnota

Riziková
pøirážka

Reálná
hodnota

134 352 1 610 789
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ZDROJE NEURÈITOSTI A ANALÝZA CITLIVOSTI
V technických rezervách jsou zohlednìny dva druhy zdrojù nejistoty. První vychází z podstaty pojiš•ovací èinnosti a spoèívá v
náhodnosti procesu vzniku a hlášení pojistných událostí. Ta je sledována pomocí pojistnì-matematických metod a vytváøení
stochastických scénáøù, na jejichž základì jsou odvozovány pravdìpodobnostní rozdìlení možného vývoje pojistných událostí. Nejvyšší
mírou nejistoty se vykazují druhy pojištìní s dlouhotrvajícím likvidaèním procesem a pojištìní velkých rizik. IFRS rezervy jsou
v souèasnosti nastavené na takovou úroveò, aby spoleènost byla schopna pokrýt odchylky od UBEL hodnoty pøi událostech
s pravdìpodobností výskytu jednou za více než 20 let.
Druhým zdrojem nejistoty jsou vnìjší faktory, napøíklad inflace pojistných plnìní, úrokové míry a zmìny právních pøedpisù. Tyto faktory
Spoleènost neovlivòuje, jejich dopad však mùže být omezen prùbìžným sledováním trhu a právního prostøedí a vèasnou identifikací
pøípadných zmìn èi dokonce jejich pøedvídáním. Spoleènost provádí analýzu citlivosti na vnìjší faktory. V dùsledku snížení bezrizikové
míry o 20 bazických bodù by BEL vzrostl o 0,66 %.
Nejvyšší míra nejistoty se nadále oèekává v souvislosti s výslednými dopady nového obèanského zákoníku (NOZ). Tato zmìna
právních pøedpisù ovlivòuje vyplácení pojistného plnìní v pøípadì pojištìní odpovìdnosti, zejména v pøípadì újmy na zdraví. NOZ
vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014. Aèkoli se dosavadní vývoj v této oblasti zdá pøíznivý, postup likvidace a soudní praxe se doposud
neustálily a pouze krátká zkušenost s tak podstatnou zmìnou pøedstavuje významný zdroj nejistoty v rámci ocenìní UBEL.
Spoleènost snižuje riziko kolísání pomocí diverzifikace a zajištìní. Nabízení pojistného kmene velkého rozsahu s rùznými pojistnými
produkty snižuje relativní dopad nepøíznivého vývoje vyvolaného zvýšenou likvidací u jednotlivých druhù pojištìní. Øádnì zvolená
struktura zajištìní, vèetnì kvótového zajištìní a smluv o zajištìní škodného nadmìrku, napomáhá omezení absolutního dopadu
pøípadné nepøíznivého vývoje škod. Souèasné nastavení zajistných programù snižuje riziko rezerv o 49 %.
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DLOUHODOBÉ ZÁRUKY
PØECHODNÁ OPATØENÍ)

(KOEFICIENT

VOLATILITY,

VYROVNÁVACÍ

ÚPRAVA

A

Pøi výpoètu nejlepšího odhadu technických rezerv nebyla použita pøechodná opatøení ani vyrovnávací úpravy. Spoleènost použila
koeficient volatility (VA). Swapové bezrizikové míry byly použity v souladu s pokyny orgánu EIOPA. Spotová køivka je znázornìna v
tabulce níže.

Doba
likvidace

Úroková
míra bez
zohlednìní
VA

Koeficient
volatility
(VA)

Úroková
míra se
zohlednìním VA

Doba
likvidace

Úroková
míra bez
zohlednìní
VA

Koeficient
volatility
(VA)

Úroková
míra se
zohlednìním VA

1

1,0%

0,0%

1,0%

11

1,8%

0,0%

1,8%

2

1,2%

0,0%

1,3%

12

1,8%

0,0%

1,9%

3

1,4%

0,0%

1,4%

13

1,9%

0,0%

1,9%

4

1,5%

0,0%

1,5%

14

1,9%

0,0%

2,0%

5

1,5%

0,0%

1,6%

15

1,9%

0,0%

2,0%

6

1,6%

0,0%

1,6%

16

2,0%

0,0%

2,0%

7

1,6%

0,0%

1,7%

17

2,0%

0,0%

2,1%

8

1,7%

0,0%

1,7%

18

2,1%

0,0%

2,1%

9

1,7%

0,0%

1,8%

19

2,2%

0,0%

2,2%

10

1,8%

0,0%

1,8%

20

2,2%

0,0%

2,2%

Doba
likvidace

Úroková
míra bez
zohlednìní
VA

Koeficient
volatility
(VA)

Úroková
míra se
zohlednìním VA

Doba
likvidace

Úroková
míra bez
zohlednìní
VA

Koeficient
volatility
(VA)

21

2,3%

0,0%

2,3%

31

2,7%

0,0%

2,8%

22

2,3%

0,0%

2,4%

32

2,8%

0,0%

2,8%

23

2,4%

0,0%

2,4%

33

2,8%

0,0%

2,8%

24

2,4%

0,0%

2,5%

34

2,8%

0,0%

2,9%

25

2,5%

0,0%

2,5%

35

2,9%

0,0%

2,9%

26

2,5%

0,0%

2,5%

36

2,9%

0,0%

2,9%

27

2,6%

0,0%

2,6%

37

2,9%

0,0%

3,0%

28

2,6%

0,0%

2,6%

38

3,0%

0,0%

3,0%

29

2,7%

0,0%

2,7%

39

3,0%

0,0%

3,0%

30

2,7%

0,0%

2,7%

40

3,0%

0,0%

3,0%

Úroková
míra se
zohlednìním VA

Použitím koeficientu volatility se BEL sníží o 0,13 %, což pøedstavuje 12,6 milionu Kè. Celkový zisk dosažený diskontováním
technických rezerv je 767 milionù Kè.
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OSTATNÍ ZÁVAZKY

D.3.

OCEÒOVÁNÍ
ZÁVAZKÙ
SOLVENTNOST II

PRO

ÚÈELY

ROZVAHY

PODLE

NAØÍZENÍ

Bìhem posledního vykazovaného období v této oblasti nedošlo k žádným významným zmìnám.

VYLOUÈENÍ METOD OCEÒOVÁNÍ PODLE IFRS
V této kapitole je uveden úplný popis metod oceòování podle naøízení Solventnost II týkajících se závazkù jiných než technických
rezerv, který doplòuje informace uvedené v ostatních kapitolách èásti D.
Naøízení Solventnost II pøi pøijetí metod oceòování podle IFRS pøedpokládá, že existují pøípady, kdy metody oceòování podle IFRS
nejsou v souladu s požadavky naøízení Solventnost II.

SPECIFIKA NAØÍZENÍ SOLVENTNOST II
Naøízení Solventnost II stanoví pravidla pro níže uvedené závazky, pro které je vyžadována jiná metoda oceòování než podle IAS/IFRS:
§
§
§
§

technické rezervy
podmínìné závazky
finanèní závazky
odložené danì.

Kromì technických závazkù a odložených daní (které již byly popsány v kapitolách D.2. Technické rezervy a D.1. Aktiva jsou veškeré
zbývající body popsány v pøíslušných oddílech níže.

PODMÍNÌNÉ ZÁVAZKY
Oceòování
Kritéria vykazování podmínìných závazkù v rozvaze podle naøízení Solventnost II jsou stanovena podle vymezení v Mezinárodním
úèetním standardu (IAS) 37 pro podmínìné závazky.
Zatímco podle IAS 37 by jednotka nemìla podmínìný závazek vykázat, ale pouze jej zveøejnit, podle naøízení Solventnost II, pokud jsou
tyto podmínìné závazky podstatné a existuje urèitá možnost úbytkù zdrojù pøedstavujících ekonomické výhody, musejí být v rozvaze
podle naøízení Solventnost II závazky vykázány.
Podmínìné závazky jsou podstatné, pokud by informace o souèasné èi potenciální velikosti nebo povaze daného závazku mohly
ovlivnit rozhodování nebo úsudek zamýšleného uživatele dané informace. Výjimkou z požadavku vykázat podstatné podmínìné
závazky v rozvaze podle naøízení Solventnost II je pøípad, kdy podmínìný závazek pro úèely úèetnictví vznikne na základì
nespolehlivého odhadu, který je pro oceòování závazku k dispozici. V takových pøípadech, pokud nelze podmínìný závazek spolehlivì
ocenit, musí být pouze zveøejnìn.
Podle zásad stanovených v naøízení Solventnost II by mìl být podmínìný závazek ocenìn oèekávanou souèasnou hodnotou budoucích
penìžních tokù požadovaných k vyrovnání podmínìného závazku bìhem doby trvání tohoto podmínìného závazku, a to za použití
pøíslušné èasové struktury bezrizikových úrokových mìr. Pøi oceòování závazkù se navíc nesmí provádìt žádná úprava s ohledem na
vlastní úvìrové hodnocení pojiš•ovny nebo zajiš•ovny.
Odhad budoucích penìžních tokù je tedy založen na metodì oèekávané souèasné hodnoty (tj. pravdìpodobnostmi váženém prùmìru
souèasných hodnot úbytkù možných výsledkù).
Výše a rozpìtí možných penìžních tokù zohlednìných pøi výpoètu pravdìpodobnostmi vážených penìžních tokù bude odrážet
oèekávání týkající se možných penìžních tokù, nikoli jediný nejpravdìpodobnìjší nebo nejoèekávanìjší maximální nebo minimální
penìžní tok.
Jednotka musí rovnìž zohlednit riziko, že skuteèné úbytky zdrojù se mohou od tìch oèekávaných nakonec lišit. Úprava o riziko oceòuje
pøípadnou èástku, kterou by jednotka racionálnì uhradila navíc nad oèekávanou souèasnou hodnotu úbytkù v souvislosti
s odpovìdností za toto riziko.
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Vykázané podmínìné závazky
Ke dni 31. prosince 2017 a 2016 vykazovala Spoleènost níže uvedené rezervy na podmínìné závazky.
2017

2016

36 700

44 500

Rezervy na závazky

373 195

476 436

Celkem

409 895

520 936

Rezerva na restrukturalizaci

Rezervy na závazky tvoøí rezervy na deficit pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla spojený s èlenstvím Spoleènosti v Èeské kanceláøi
pojistitelù 350 mil. Kè, 2016: 447 mil. Kè)
Èeská kanceláø pojistitelù
Dne 31. prosince 1999 bylo v Èeské republice zákonné pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla nahrazeno smluvním pojištìním
odpovìdnosti z provozu vozidla. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze zákonného pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla
pøed 31. prosincem 1999, vèetnì deficitu v dùsledku pøijatého pojistného na krytí závazkù a nákladù, byly pøevedeny na Èeskou
kanceláø pojistitelù (ÈKP nebo „Kanceláø“).
Dne 12. øíjna 1999 bylo Spoleènosti udìleno povolení k upisování smluvního pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla v Èeské
republice, a Spoleènost se tak stala èlenem Kanceláøe.
Èlenové ÈKP se podílejí na jejích rizicích pomìrnì ke svým tržním podílùm smluvního pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla.
V souladu s výše uvedeným je každý jednotlivý èlen ÈKP vystaven rizikùm vyplývajícím z:
1.

nastalých pojistných událostí, které budou kryty ÈKP, tj. pojistných událostí podle
a.

starého zákonného pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla prodaného do 31. 12. 1999,

b.

nového povinného smluvního pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla prodaného od 1. 1. 2000 (pojistné
události zpùsobené nepojištìnými nebo neznámými øidièi),

2.

pojistných událostí, které budou kryty ÈKP, z nového povinného smluvního pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla,

3.

možného úpadku jiného èlena ÈKP, tj. riziku selhání protistrany,

4.

ostatních finanèních a kreditních rizik ÈKP.

zpùsobených nepojištìnými nebo neznámými øidièi,

Položky bodu 1b. a 2 jsou kryty z garanèního fondu è. 1 a položka bodu 3 je kryta z garanèního fondu è. 2.
Rizika spojená s nastalými pojistnými událostmi
Celkovou odpovìdnost ÈKP za nastalé pojistné události nesou èlenové ÈKP pomìrnì ke svým tržním podílùm. Èást této celkové
odpovìdnosti není kryta investicemi ÈKP, ale pohledávkou za èleny, jejíž výše je jednotlivým èlenùm pøiøazena pomìrnì k jejich tržním
podílùm.
Aby tuto pohledávku vyrovnali, vykazují èlenové ÈKP ve své rozvaze závazek vùèi ÈKP. Tento závazek vypoèítá ÈKP; jeho výše je
pravidelnì aktualizována ve svìtle informací nové pojistné události a zmìn tržních podílù.
Rizika garanèního fondu ÈKP
Èlenové ÈKP pøispívají do garanèního fondu ÈKP. To se vztahuje na nároky vùèi ÈKP vyplývající z nového, povinného smluvního
pojištìní odpovìdnosti z provozu vozidla za úèelem krytí:
§

pojistných událostí zpùsobených nepojištìnými nebo neznámými øidièi („GF1“) a

§

závazkù èlena, který se potenciálnì ocitne v úpadku (“GF2”).

Èlenové ÈKP úètují pøíspìvky do garanèního fondu jako náklady, jakmile se pøíspìvky stanou splatnými.
Z hlediska ÈKP tvoøí garanèní fond pøíspìvky èlenù a zisk z likvidace nastalých pojistných událostí a používá se pro krytí vyplaceného
pojistného plnìní a likvidaèních ztrát u nezlikvidovaných pojistných událostí. Rovnìž slouží ke krytí nárokù vùèi èlenu, který se ocitl
v úpadku.

ZÁVAZKY ZVEØEJNÌNÉ PODLE IFRS
K 31.12.2017 ani k 31.12.2016 neexistují žádné podmínìné závazky podle IFRS pouze zveøejnìné , které by mìly být, kvùli svému
podstatnému rozsahu a možnosti úbytkù zdrojù pøedstavujících ekonomické výhody, vykázány v rozvaze podle naøízení Solventnost II.
Právní
K datu vydání úèetní závìrky nebylo uzavøeno soudní øízení, do nìhož byla slouèena øízení, v nichž se žalobci domáhali prohlášení
neplatnosti usnesení valné hromady Spoleènosti z roku 2005 o nuceném výkupu akcií minoritních akcionáøù a o protiplnìní uhrazeném
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za nucený výkup. V souladu s analýzami zpracovanými externími právními poradci se Spoleènost domnívá, že z tìchto soudních øízení
pro Spoleènost k datu vydání úèetní závìrky nevyplývají žádné budoucí závazky.
Úèast v Èeském jaderném poolu
Èeská pojiš•ovna je èlenem Èeského jaderného pojiš•ovacího poolu (ÈJPP). Upsané èisté vruby lze analyzovat následovnì:

Odpovìdnost za škodu (vyjma pojištìní osobní odpovìdnosti èlenù orgánù)
Pojištìní osobní odpovìdnosti èlenù orgánù

2017

2016

172 121

149 670

21 275

18 500

Pojištìní FLEXA s pøipojištìním jaderných škod a pøerušení provozu

578 000

578 000

Dopravní riziko

117 200

117 200

Technické a allrisk pojištìní

578 000

290 000

1 466 596

1 153 370

Celkem

Spoleènost jakožto èlen ÈJPP podepsala pøíslušné dokumenty, mimo jiné stanovy, dohodu o spolupráci, dohodu pøi øešení pojistných
plnìní a dohodu o solidární odpovìdnosti. Z titulu svého èlenství je Spoleènost spoleènì a nerozdílnì odpovìdná za závazky ÈJPP
vyplývající z tìchto dokumentù. To znamená, že v pøípadì, že jeden nebo více èlenù nebude schopen dostát svým závazkùm vùèi
ÈJPP, pøevezme Spoleènost nekrytou èást tohoto závazku v pomìru závislém na svém èistém vlastním vrubu na základì pøíslušné
smlouvy. Vedení Spoleènosti se nedomnívá, že by riziko, že nìkterý z èlenù nebude schopen dostát svým závazkùm vùèi ÈJPP, bylo
natolik významné, aby ohrozilo finanèní situaci Spoleènosti. ÈJPP pøijal pravidla zajiš•ující pøimìøenost èistého vlastního vrubu èlenù
vzhledem k jejich kapitálové pozici a vyhodnocovaná v jednotlivých kvartálech. Navíc je potenciální odpovìdnost Spoleènosti za
jakákoliv pøípadná pojistná rizika smluvnì kryta do ètyønásobné výše èistého vlastního vrubu Spoleènosti za pøímá rizika (pojištìní) a do
dvojnásobné výše èistého vlastního vrubu za nepøímá rizika (zajištìní).

FINANÈNÍ ZÁVAZKY
Oceòování
Aby byl zajištìn soulad se zásadami podle naøízení Solventnost II, mìly by být závazky, vèetnì finanèních závazkù, ocenìny reálnou
hodnotou bez jakékoli úpravy dané zmìnou vlastního úvìrového hodnocení pojiš•ovny.
Metoda oceòování reálnou hodnotou aktiva nebo závazku je založena na tìchto pøístupech:
§
§

metoda oceòování tržní hodnotou (výchozí metoda): tato metoda je založena na snadno dostupných cenách bìžných
transakcí pocházejících z nezávislých zdrojù (kótované tržní ceny na aktivních trzích).
metoda oceòování pomocí modelu: je jakákoli metoda oceòování, která musí být, je-li to možné, porovnána, extrapolována èi
jinak vypoèítána na základì tržního vstupu (maximalizace tržních vstupù, minimalizace nepozorovatelných vstupù).

Podle IFRS 9 (který Spoleènost zatím nepøijala) by mìl být objem zmìny reálné hodnoty finanèního závazku, která vyplývá ze zmìn
kreditního rizika daného závazku4, stanoven buï:
(a)
(b)

jako objem zmìny jeho reálné hodnoty, která nevyplývá ze zmìn tržních podmínek, v jejichž dùsledku vzniká tržní riziko,
pomocí alternativní metody, která podle subjektu vìrnìji zobrazuje objem zmìny reálné hodnoty závazku vyplývající ze zmìn
kreditního rizika.

Stejnì jako u všech odhadù reálné hodnoty, musí metoda oceòování použitá ke zjištìní té èásti zmìny reálné hodnoty závazku, která
vyplývá ze zmìn kreditního rizika, využívat v co nejvyšší míøe tržní vstupy.
Soulad s IFRS
Podle IAS 39.47 musí být veškeré závazky ocenìny zùstatkovou hodnotou pomocí metody efektivní úrokové míry, s výjimkou:
(a)

finanèních závazkù ocenìných reálnou hodnotou vykazovaných do zisku nebo do ztráty;

(b)

finanèních závazkù, které vzniknou, pokud pøevod finanèního aktiva nesplòuje podmínky pro odúètování nebo pokud je pro
nìj použita metoda trvající spoluodpovìdnosti;

(c)

smluv o finanèní záruce;

(d)

závazkù poskytnout úvìr s úrokem nižším, než je tržní sazba.

Finanèní závazky ocenìné podle IAS 39 zùstatkovou hodnotou jsou v rozvaze podle naøízení Solventnost II ocenìny reálnou hodnotou.

4

V souladu s IFRS 9 odst. B5.7.16 a násl.
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Pro úèely oceòování finanèních závazkù je vymezení pojmu reálná hodnota podle IAS 39 v souladu s vymezením zásad stanovených
v naøízení Solventnost II, pokud:
§
§

metoda oceòování reálnou hodnotou pøi poèáteèním vykazování podle IAS 39 vìrnì zobrazuje ekonomickou hodnotu pøi
vykazování v rozvaze podle naøízení Solventnost II;
metoda oceòování reálnou hodnotou pro následná ocenìní podle IAS 39 vìrnì zobrazuje ekonomickou hodnotu pro úèely
naøízení Solventnost II, a pouze pokud, se nepøihlíželo ke zmìnám vlastního úvìrového hodnocení. Aèkoli zmìny vlastního
úvìrového hodnocení podle IAS 39 mají na hodnotu vliv, pøi oceòování podle naøízení Solventnost II musí být vylouèeny.

ROZVAHA ZALOŽENÁ NA TRŽNÍCH HODNOTÁCH (MVBS) – ÚDAJE O
ZÁVAZCÍCH
Meziroèní porovnání Solvency II hodnot
Závazky

2016

2017
48 505 544

52 365 076

Jiné technické rezervy

167 514

295 318

Depozita od zajistitelù

1 401 599

1 401 412

Odložené daòové závazky

1 535 072

1 194 103

512 273

1 531 858

24 157 355

5 694 615

Závazky z pojištìní a závazky vùèi zprostøedkovatelùm

0

2 061 912

Závazky ze zajištìní

0

4 539 784

Závazky z obchodního styku

1 688 826

1 147 301

Ostatní závazky

8 520 116

2 054 928

Závazky celkem

86 488 299

72 286 307

Rozdíl celkových aktiv a závazkù

31 357 909

32 719 330

Technické rezervy

Záporná reálná hodnota derivátù
Závazky vùèi úvìrovým institucím

Meziroèní pohyb na závazcích vùèi úvìrovým institucím je zpùsoben investicemi, které reflektují vývoj tržních podmínek a investièní
strategii. Významný meziroèní nárùst tvoøí repo operace, které byly také použity na krytí cizomìnového rizika.
Od roku 2017 se závazky pøed splatností reportují v kategorii Ostatní závazky v souladu s novelizovaným naøízením EIOPA. V roce
2016 byly tyto reportovány v kategorii Závazky z pojištìní a vùèi zprostøedkovatelùm a závazky ze zajištìní.
Závazky z obchodního styku obsahují závazky z podnikání, kde pohledávky i závazky vznikají souèasnì s jednou protistranou. Od roku
2017 platí dohoda o netování pohledávek a závazkù a tyto jsou vykázány netto.

1 688 826

8 520 116

86 488 299
31 357 909

Ostatní závazky

Celkové závazky

Rozdíl celkových aktiv a závazkù

0

Závazky ze zajištìní

Závazky z obchodního styku

0

Závazky z pojištìní a závazky vùèi zprostøedkovatelùm

24 157 355

Závazky vùèi úvìrovým institucím

1 535 072

Odložené daòové závazky

512 273

1 401 599

Depozita od zajistitelù

Záporná reálná hodnota derivátù

167 514

48 505 544

Technické rezervy

Jiné technické rezervy

Solvency II
hodnota

Závazky

Rekonciliace Solvency II hodnot na statutární finanèní výkazy

Úèetní
hodnota

24 669 729

99 853 229

8 520 116

1 688 323

0

0

24 157 355

512 273

0

1 401 599

409 895

63 163 668
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Vliv rozdílné metody ocenìní nejvýznamnìjší
dopad má odložená daò z technických rezerv a
odložená
daò
z nehmotného
majetku
a
odložených poøizovacích nákladù

Rezerva na ÈKP je pro SII ocenìna metodou
nejlepšího odhadu

Vliv rozdílné metody ocenìní

Poznámka

24 669 729

99 853 229

1 866 834

1 688 323

4 437 892

2 215 390

24 157 355

512 273

0

1 401 599

409 895

63 163 668

Hodnota dle
finanèních
výkazù

Od roku 2017 se závazky pøed
splatností reportují v kategorii Ostatní
závazky v souladu s novelizovaným
naøízením EIOPA. V roce 2016 byly
tyto reportovány v kategorii Závazky z
pojištìní a za zprostøedkovateli a
závazky ze zajištìní

Od roku 2017 se závazky pøed
splatností reportují v kategorii Ostatní
závazky v souladu s novelizovaným
naøízením EIOPA. V roce 2016 byly
tyto reportovány v kategorii Závazky z
pojištìní a za zprostøedkovateli a
závazky ze zajištìní

Položky dohromady jsou ve finanèních
výkazech vykázány jako závazky

Mapování
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D.4.

ALTERNATIVNÍ METODY OCEÒOVÁNÍ

Pro oceòování podle Solvency II nebyly použity žádné významné alternativní oceòovací metody, kromì oceòování instrumentù v levelu
3 (viz D.1).
Následující tabulka obsahuje popis oceòovacích technik a vstupù používaných pro ocenìní investic v levelu 3:

Akcie
Investièní fondy
Dluhopisy, pùjèky

Investice do nemovitostí

Reálná hodnota se stanoví pøedevším na základì nezávislého ohodnocení tøetí stranou nebo je
založena na výši vlastního kapitálu.
Reálná hodnota je obvykle odvozena od hodnoty podkladových aktiv. Ocenìní podkladových aktiv
vyžaduje odborný úsudek nebo odhad.
Indikativní cena je poskytnuta tøetí stranou nebo metoda diskontovaných penìžních tokù používá
objektivnì nezjistitelné vstupy (extrapolované úrokové sazby nebo volatilita indexù, historická
volatilita
a
korelace,
významné
úpravy
pøirážky
u kotovaných CDS, ceny obdobných aktiv vyžadující významnou úpravu atd.).
Reálná hodnota se stanoví na základì nezávislého ohodnocení tøetí stranou
a vychází z tržní hodnoty nemovitosti. Tržní hodnota se urèí porovnáním aktuálních prodejních cen
obdobných nemovitostí nacházejících se v okolí oceòované nemovitosti, resp. v konkurenèní
oblasti.

Následující tabulky popisují objektivnì nezjistitelné vstupy pro úroveò 3:
Reální hodnota
k 31.12.2017

Reálná hodnota
k 31.12.2016

Akcie

118 350

3 500

Investièní fondy

146 917

156 707

Popis

Státní dluhopisy

1 717 461

1 745 456

Korporátní dluhopisy

1 136 237

515 124

6 369

6 369

Investice do nemovitostí

D.5.

Oceòovací technika

Vstupy objektivnì nezjistitelné

Hodnota èistých aktiv

Není relevantní

Odborný úsudek

Hodnota podkladového nástroje

Metoda diskontovaných
penìžních tokù
Metoda diskontovaných
penìžních tokù
Ocenìní nezávislým znalcem

DALŠÍ INFORMACE

Veškeré podstatné informace o oceòování jsou uvedeny v oddílech výše.

Kreditní rozpìtí
Kreditní rozpìtí
Obdobné transakce
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E. Øízení kapitálu
Spoleènost disponuje komfortní a stabilní solventnostní pozicí dle smìrnice Solventnost II se solventnostním pomìrem
(kapitál/solventnostní kapitálový požadavek) vysoko pøevyšujícím úroveò 100%.
Solventnostní pomìr vzrostl ve srovnání s pøedchozím rokem o 29 procentních bodù, a to díky vìtšímu poklesu solventnostního
kapitálového požadavku než použitelného kapitálu.

Solventnostní pozice

Použitelný kapitál
Solventnostní kapitálový požadavek
Solventnostní pomìr

2017

2016

zmìna

27 790 909

28 965 330

-1 174 421

8 634 618

9 879 765

-1 245 147

322%

293%

Podrobnìjší údaje o kapitálu a solventnostním kapitálovém požadavku jsou uvedeny v kapitolách níže.

E.1.

VLASTNÍ KAPITÁL
ZÁSADY A PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ØÍZENÍ KAPITÁLU INFORMACE O ÈASOVÉM
HORIZONTU PRO OBCHODNÍ PLÁNOVÁNÍ A O JAKÝCHKOLI PODSTATNÝCH
ZMÌNÁCH VE VYKAZOVANÉM OBDOBÍ

Èinnosti v oblasti øízení kapitálu jsou vymezeny skupinovou a lokální politikou, uvedenou v dokumentu Politika øízení kapitálu, která
podléhá schválení pøíslušným pøedstavenstvem.
Èinnosti v oblasti øízení kapitálu se týkají jeho øízení, kontroly a zejména postupù v pøípadì:
§
§

§
§

klasifikace a pravidelné posouzení kapitálu za úèelem plnìní požadavkù kapitálového režimu Solventnost II, a to jak pøi emisi,
tak kdykoli poté;
regulace emise kapitálu podle støednìdobého Plánu øízení kapitálu a Strategického plánu, aby bylo zaruèeno, že kapitál není
zatížen žádným právem, že veškeré èinnosti nezbytné pro øízení kapitálu jsou vèas dokonèeny, že doplòkový kapitál je vèas
svolán a že podmínky jsou jasné a jednoznaèné, vèetnì pøípadù, kdy se oèekává odložení nebo zrušení rozdìlení položek
kapitálu;
zohlednìní pravidel a prohlášení týkajících se dividend pøi analýze kapitálové pozice;
stanovení zásad a standardù pro efektivní øízení kapitálu v souladu s regulatorními požadavky, právními rámci a v souladu s
rizikovým apetitem a strategií Spoleènosti.

Plán øízení kapitálu je souèástí tøíletého Strategického plánu, jehož pøedpoklady mimo jiné zahrnují:
§
§
§

finanèní scénáøe,
strategickou alokaci aktiv,
obchodní mix.

Plán øízení kapitálu zahrnuje podrobný popis vývoje kapitálu a regulatorního solventnostního požadavku v prùbìhu strategického
plánovacího období.
Øeditelka útvaru risk managementu (CRO) odpovídá za vytvoøení Plánu øízení kapitálu a generální øeditel (CEO) za jeho pøedložení
pøedstavenstvu.
Jsou-li se v plánovaném období pøedpokládány mimoøádné operace (napø. fúze a akvizice, emise kapitálu), je jejich dopad zohlednìn
jak ve vývoji kapitálu, tak i regulatorního solventnostního požadavku. Podrobné údaje ohlednì zmínìných operací jsou popsány v
pøíslušné dokumentaci. Informace o emisi kapitálu jsou uvedeny v Plánu øízení kapitálu, vèetnì podrobného odùvodnìní.
Popis vývoje kapitálu obsahuje informace o emisi, umoøení èi splacení (k døívìjšímu datu èi k datu splatnosti) položek kapitálu a jejich
dopady na limity tøíd. Je-li tøeba, jsou uvedeny rovnìž jakékoli zmìny v oceòování položek, vèetnì dalších kvalitativních údajù ve
smyslu limitù tøíd.
Limity a tolerance stanovené v rámci rizikového apetitu Spoleènosti jsou zohlednìny v Plánu øízení kapitálu.
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VÝŠE A KVALITA POUŽITELNÉHO KAPITÁLU
Spoleènost pravidelnì hodnotí svùj kapitál, analyzuje jeho výši a složení. Kapitál Spoleènosti tvoøí základní kapitál, pøeceòovací
rezervní fond a pøedvídatelná dividenda. Veškeré uvedené složky jsou souèástí tøídy 1, která pøedstavuje kapitál nejvyšší kvality.
Rozdíl mezi vlastním kapitálem Spoleènosti podle IFRS a kapitálem podle Solventnosti II je založen na pøecenìní nehmotných aktiv,
investic, technických rezerv, ostatních položek a odložených daní.

Rekonciliace mezi vlastním kapitálem podle IFRS a kapitálem pro úèely solventnosti
2017
Vlastní kapitál dle IFRS

24 669 730

Pøecenìní nehmotných aktiv

-2 071 055

Pøecenìní investic

219 171

Pøecenìní technických rezerv

9 790 682

Pøecenìní ostatních položek

291 186

Pøecenìní odložené danì

-1 541 806

Rozdíl aktiv a závazkù dle SII

31 357 909

Pøedvídatelná dividenda

-3 567 000

Použitelný kapitál

27 790 909

Pøecenìní ve výše uvedené tabulce pøedstavují rozdíly mezi ocenìním podle úèetních standardù IFRS a ocenìním podle Smìrnice
Solventnost II.
Nehmotná aktiva jsou pro úèely SII pøecenìna na nulovou hodnotu. Ocenìní investic (vèetnì majetkových úèastí) je založeno na tržních
hodnotách aktiv/spoleènosti.
Technické rezervy ocenìné pro úèely solventnosti odpovídají souètu nejlepšího odhadu, rizikové pøirážky a úpravy dané selháním
protistrany. Nejlepší odhad odpovídá pravdìpodobnostmi váženému prùmìru budoucích penìžních tokù s ohledem na èasovou
hodnotu penìz, pøièemž se použije pøíslušná èasová struktura bezrizikových úrokových mìr. Riziková pøirážka je založena pøedevším
na pøedpokladu, že celé portfolio pojistných a zajistných závazkù pøevezme jiná pojiš•ovna nebo zajiš•ovna. Úprava daná selháním
protistrany zohledòuje oèekávané ztráty v dùsledku selhání zajiš•ovny.
Zbývající èást rozdílu sestává z odložených daní souvisejících s výše uvedenými pøecenìními a jiných drobných rozdílù mezi ocenìním
pro úèely úèetnictví a solventnosti.
Více informací o metodách oceòování podle pøedpisù Solventnost II je uvedeno v kapitole D.
Spoleènost nemá žádná omezení co do pøevoditelnosti kapitálu.
Použitelný kapitál pro splnìní solventnostního kapitálového požadavku odpovídá celkovému objemu dostupného kapitálu po odeètení
pøedvídatelné dividendy. Tabulka níže obsahuje použitelný kapitál pro úèely splnìní solventnostního kapitálového požadavku rozdìlený
podle tøíd.

Použitelný kapitál podle tøíd
2017

2016

zmìna

Celkový použitelný kapitál pro splnìní SCR

27 790 909

28 965 330

-1 174 421

Tøída 1 - neomezený

27 790 909

28 965 330

-1 174 421

Tøída 1 - omezený

0

0

0

Tøída 2

0

0

0

Tøída 3

0

0

0

Použitelný kapitál se meziroènì snížil. Zmìna je zpùsobena pøedevším zvýšením hodnoty finanèní závazkù, které èásteènì kompenzuje
rùst hodnoty investic (vèetnì majetkových úèastí) a pokles technických rezerv.
V tabulkách níže je uvedeno meziroèní srovnání primárního kapitálu a rozpad primárního kapitálu do tøíd.
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Primární kapitál - meziroèní srovnání

Kmenový akciový kapitál (pøed odeètením vlastních akcií)

2017

2016

zmìna

4 000 000

4 000 000

0

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

0

0

0

Disponibilní bonusový fond

0

0

0

Prioritní akcie

0

0

0

Emisní ážio související s prioritními akciemi

0

0

0

23 790 909

24 965 330

-1 174 421

Podøízené závazky

0

0

0

Èisté odložené daòové pohledávky

0

0

0

Ostatní položky primárního kapitálu schválené orgánem dohledu

0

0

0

Ostatní položky primárního kapitálu schválené orgánem dohledu

0

0

0

Úèasti ve finanèních a úvìrových institucích (odpoèet)

0

0

0

27 790 909

28 965 330

-1 174 421

Pøeceòovací rezervní fond pøed odpoètem úèastí

Celkový primární kapitál po odpoètu

Primární kapitál podle tøíd
celkem

tøída 1 neomezený

tøída 1 omezený

tøída 2

tøída 3

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilní bonusový fond

0

0

0

0

0

Prioritní akcie

0

0

0

0

0

Emisní ážio související s prioritními akciemi

0

0

0

0

0

23 790 909

23 790 909

0

0

0

Podøízené závazky

0

0

0

0

0

Èisté odložené daòové pohledávky

0

0

0

0

0

Ostatní položky primárního kapitálu schválené
orgánem dohledu

0

0

0

0

0

Položky neklasifikované jako kapitál podle SII

0

0

0

0

0

Úèasti ve finanèních a úvìrových institucích
(odpoèet)

0

0

0

0

0

27 790 909

27 790 909

0

0

0

Kmenový akciový kapitál (pøed odeètením
vlastních akcií)
Emisní ážio související s kmenovým akciovým
kapitálem

Pøeceòovací rezervní fond pøed odpoètem úèastí

Celkový primární kapitál po odpoètu

Pøeceòovací rezervní fond odpovídá celkovým aktivùm pøevyšujícím závazky sníženým o hodnotu vlastních akcií, pøedvídatelné
dividendy a výplaty a ostatní položky uvedené v tabulce níže.
Meziroèní zmìna v pøeceòovacím rezervním fondu je zpùsobena hlavnì poklesem AFS rezervy, nižším pøecenìním úèastí a vyšším
pøecenìním technických rezerv, které je zpùsobeno posunem úrokové køivky.

Pøeceòovací rezervní fond
2017

2016

zmìna

31 357 909

32 719 330

-1 361 421

0

0

0

Pøedpokládané dividendy a výplaty

3 567 000

3 754 000

-187 000

Ostatní položky primárního kapitálu

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

23 790 909

24 965 330

-1 174 421

Aktiva – závazky
Vlastní akcie

Položky kapitálu omezeného z dùvodu úèelové vázanosti
Pøeceòovací rezervní fond
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Žádná ze složek vlastního kapitálu není pøedmìtem pøechodných opatøení.
Spoleènost nedisponuje doplòkovým kapitálem.

POUŽITELNÝ KAPITÁL PRO ÚÈELY SPLNÌNÍ MINIMÁLNÍHO KAPITÁLOVÉHO
POŽADAVKU
Použitelný kapitál pro úèely splnìní minimálního kapitálového požadavku (MCR) odpovídá celkovému objemu kapitálu použitelného pro
krytí minimálního kapitálového požadavku. V pøípadì Spoleènosti odpovídá použitelnému kapitálu pro úèely splnìní SCR, nebo• celý
jeho objem je klasifikován jako tøída 1.

Použitelný kapitál podle tøíd
2017

2016

zmìna

Celkový použitelný kapitál pro splnìní MCR

27 790 909

28 965 330

-1 174 421

Tøída 1 - neomezený

27 790 909

28 965 330

-1 174 421

Tøída 1 - omezený

0

0

0

Tøída 2

0

0

0

Tøída 3

0

0

0

Meziroèní rozdíl v použitelném kapitálu odpovídá rozdílu popsanému v oddílu týkajícím se použitelného kapitálu pro úèely splnìní
solventnostního kapitálového požadavku.

E.2.

SOLVENTNOSTNÍ KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK (SCR) A MINIMÁLNÍ KAPITÁLOVÝ
POŽADAVEK (MCR)
HODNOTY SCR A MCR

Solventnostní kapitálový požadavek se vypoèítá na základì èásteèného interního modelu schváleného kolegiem orgánù dohledu
(vèetnì Èeské národní banky) v bøeznu 2016.
Minimální kapitálový požadavek se vypoèítá podle pøíslušných právních pøedpisù, pøièemž jeho hodnota je podstatnì nižší než hodnota
solventnostního kapitálového požadavku. Podrobné vstupy pro výpoèet minimálního kapitálového požadavku jsou souèástí pøílohy této
zprávy (QRT S.28.01).

SCR a MCR
2017

2016

zmìna

Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

8 634 618

9 879 765

-1 245 147

Minimální kapitálový požadavek (MCR)

2 640 537

2 779 244

-138 708

Solventnostní kapitálový požadavek je nižší pøedevším díky poklesu akciového a kreditního rizika (hlavním dùvodem je pokles tržní
hodnoty majetkových úèastí a maturity na tradièním životním portfoliu), vyšší daòové absorpci (zpùsobené nárùstem odloženého
daòového závazku, jenž slouží jako její strop) a nižším úpravám modelu. Minimální kapitálový požadavek jako indikátor založený na
objemu klesá díky zmenšujícímu se životnímu portfoliu.

ROZDÌLENÍ SCR
Ke konci roku 2017 dosahuje solventnostní kapitálový požadavek (SCR) èástky 8,6 mld. Kè. Èásteèný interní model rozdìluje celkový
solventnostní kapitálový požadavek do následujících hlavních modulù: finanèní rizika, kreditní rizika, životní upisovací rizika, neživotní
upisovací rizika a operaèní riziko. Kromì tìchto modulù rizik se solventnostní kapitálový požadavek zvyšuje o úpravy modelu
zohledòující rizika, která v èásteèném interním modelu nejsou zahrnuta správnì. Položka daòový strop pøedstavuje zmìnu daní v SCR
scénáøi, která nemùže být využita k absorbování ztrát, vzhledem k výši èistého daòového závazku, jenž je stropem daòové absorpce.

83

Èeská pojiš•ovna a.s. ! Zpráva o solventnosti a finanèní situaci 2017

Rozdìlení SCR
2017

váha

2016

váha

10 400 404

100%

11 992 485

100%

Finanèní rizika

3 479 587

33%

4 047 175

34%

Kreditní rizika

3 423 215

33%

3 868 594

32%

584 568

6%

537 899

4%

2 046 738

20%

2 013 958

17%

Operaèní riziko

724 255

7%

719 300

6%

Daòový strop

116 503

1%

503 571

4%

25 538

0%

301 988

3%

SCR pøed diverzifikací

Životní upisovací rizika
Neživotní upisovací rizika

Úpravy modelu
Diverzifikaèní efekty
SCR celkem

-1 765 786

-2 112 720

8 634 618

9 879 765

Rozpad solventnostního kapitálového požadavku ukazuje, že rizikový profil Spoleènosti je stabilní co do struktury, s výraznì vyššími
riziky vztahujícími se k portfoliu aktiv než k závazkùm vyplývajícím z upisovaných pojistných smluv. Neživotní upisovací rizika jsou také
významná, zatímco životní upisovací rizika mají relativnì malý dopad. To je zèásti dáno použitím smluvních hranic, které omezí vìtšinu
budoucích penìžních tokù týkajících se úrazových pøipojištìní v oblasti životního pojištìní, se kterými je spojeno znaèné riziko invalidity
a storen.
Údaje uvedené v tabulce výše jsou v souladu s kvantitativními výkazy (QRT) vykázanými Èeské národní bance, a pøedstavují tak
jednotlivé kapitálové požadavky po zdanìní.

E.3.

POUŽITÍ PODMODULU AKCIOVÉHO RIZIKA ZALOŽNÉHO NA TRVÁNÍ PØI
VÝPOÈTU SOLVENTNOSTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU

Spoleènost pøi výpoètu SCR nepoužívá podmodul akciového rizika založeného na trvání.

E.4.

ROZDÍLY MEZI STANDARDNÍM VZORCEM A POUŽÍVANÝM INTERNÍM MODELEM

V tomto oddíle je uveden pøehled k internímu modelu použitému pro výpoèet solventnostního kapitálového požadavku, vykázaného v
oddíle E.2. Pøed èástí zamìøenou na hlavní rozdíly mezi standardním vzorcem a interním modelem pro hlavní rizikové kategorie je
uveden struèný úvod, jehož úèelem je zdùraznit úèel a rozsah interního modelu a popsat použité metody.

ÚÈEL INTERNÍHO MODELU
Spoleènost má za to, že interní model je nejvhodnìjším zpùsobem posouzení solventnostního kapitálového požadavku, nebo•
pøedstavuje nejlepší zpùsob zachycení rizikového profilu z hlediska rozèlenìní, kalibrace a korelace rùzných rizikových faktorù.
Interní model Skupiny je strukturován ve formì mapy rizik, která obsahuje veškerá rizika, která Skupina Generali a Spoleènost
identifikovaly jako relevantní pro svou èinnost, umožòující výpoèet solventnostního kapitálového požadavku na úrovni jednotlivého rizika
pro každý uzel hierarchie.
Skupina pøi implementaci modelu použila metodu Monte-Carlo s „proxy funkcemi“, aby stanovila úplné rozdìlení pravdìpodobnosti
zmìny vlastního kapitálu v horizontu 1 roku a vypoèítala SCR na jakémkoli percentilu pro zahrnuté spoleènosti a rizika (metody MonteCarlo se v odvìtví používají pro získání pøesných èíselných výsledkù využívajíc vlastností opakovaného náhodného výbìru s cílem
simulovat složitìjší reálné události. Proxy funkce jsou matematickými funkcemi, které napodobují interakci mezi rizikovými faktory a
pojistnými kmeny, aby byly získány co nejspolehlivìjší výsledky). Proces agregace spoèívá v použití pokroèilých metod agregace
(techniky, jež jsou v odvìtví považovány za osvìdèené); postup kalibrace zahrnuje kvantitativní a kvalitativní aspekty.

ROZSAH INTERNÍHO MODELU
Z hlediska Spoleènosti pokrývá interní model veškeré rizikové kategorie vykázané v mapì rizik Skupiny v oddíle B.3.1. Interní model
pokrývá životní upisovací rizika, neživotní upisovací rizika, finanèní rizika a kreditní rizika. Pomocí pøístupu standardního vzorce je
modelováno pouze operaèní riziko. Úèelem interního modelu je zachytit zmìny jednotlivých rizik a jejich dopad na rozvahu se
zohlednìním diverzifikace mezi pojistnými kmeny, riziky a umístìním.
Pro výpoèet kapitálového požadavku Spoleènosti je kapitálový požadavek na operaèní riziko pøièten.
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METODY POUŽITÉ V RÁMCI INTERNÍHO MODELU
Èásteèný interní model Skupiny umožòuje stanovit úplnou pøedpovìï rozdìlení pravdìpodobnosti (PRP) zmìny vlastního kapitálu v
horizontu 1 roku. Z výsledné PRP lze SCR s danou hladinou spolehlivosti (tj. úrovní, kdy se má za to, že výsledek vìrnì zobrazuje
události s nízkou pravdìpodobností výskytu) urèit odeètením relevantního kvantilu. Skupina Generali používá metodu Monte-Carlo
v kombinaci s proxy funkcemi, která umožòuje simulaci každé položky v rozvaze prostøednictvím výpoètu úplného rozdìlení
hospodáøského výsledku. Ostatní kapitálové metriky vyžadované pro interní úèely, jako jsou kapitálové požadavky na jednotlivé riziko
(napø. zmìna vlastního kapitálu v dùsledku snížení hodnoty majetkových cenných papírù s èetností jednou za deset let), lze rovnìž
odvodit z PRP daného rizika.
Použitou mírou rizika je Value at Risk na 99,5% kvantilu rozdìlení pravdìpodobnosti (odpovídající výskytu události „jednou za 200 let“),
zkoumanou promìnnou pøedstavuje zmìna vlastního kapitálu a èasový horizont je jeden rok podle zásad kalibrace stanovených
smìrnicí Solventnost II.
Hlavní rizika Spoleènosti jsou popsána v odstavcích níže.
Životní upisovací riziko
§

§

Kalibrace šokù v rámci interního modelu pro životní upisovací rizika je založena na historických datech o portfoliu Spoleènosti,
na rozdíl od standardizovaných šokù v pøístupu standardního vzorce. Spoleènost poèítá zejména potenciální odchylky od
nejlepšího odhadu v dùsledku nepøíznivých událostí, a to prostøednictvím:
o
kombinace tržních dat a vlastních dat pro úèely kalibrace katastrofických rizik (riziku úmrtnosti),
o
vlastního portfolia a dat Spoleènosti pro úèely veškerých ostatních rizik.
Metodiku, na které je založena kalibrace životního upisovacího rizika, urèuje Skupina a na lokální úrovni se provádí ovìøení její
vhodnosti a aplikuje se.

Neživotní upisovací riziko
Hlavní rozdíly ve výpoètu solventnostního kapitálového požadavku mezi standardním vzorcem a interním modelem, které se týkají
neživotního upisovacího rizika, jsou:
§
§

§

u rizika pojistného a rizika rezerv se rozdíl týká pøístupu kalibrace, kdy standardní vzorec používá standardní odchylku
stanovenou EIOPA, zatímco v rámci interního modelu se výpoèet upisovacích rizik provádí na základì vlastních dat Spoleènosti,
u katastrofického rizika spoèívá rozdíl také v pøístupu ke kalibraci, kdy je standardní vzorec založen na expozicích vùèi
katastrofickým rizikùm s geograficky rozlišenými koeficienty rizika, jež stanoví EIOPA; interní model místo toho využívá pokroèilé
modely založené na osvìdèených postupech uznávaných v odvìtví,
u zajištìní využívá standardní vzorec øadu zjednodušených pøístupù, zatímco interní model provádí pøesné modelování
programù zajištìní (proporcionální a neproporcionální, vèetnì fakultativního).

Finanèní a kreditní riziko
§

§

§

U tržního rizika je pøístup standardního vzorce založen buï na použití faktorù standardních šokù pøímo na aktiva, nebo, v
pøípadì rizika úrokové míry, pøi použití standardizované a zjednodušené úrovnì posunu køivky použité k diskontování budoucích
penìžních tokù.
Interní model využívá mnohem sofistikovanìjší moderní metody modelování, které jsou založené na èlenitìjší mapì rizik. V
rámci interního modelu jsou modelovány napøíklad volatilita úrokové sazby a riziko volatility majetkových cenných papírù; tato
rizika v rámci standardního vzorce modelovány nejsou.
V rámci stejného modulu rizika je dále interní model schopen pøesnìji zachytit rizikový profil. Je tomu tak proto, že vìtší
granularita mapy rizik umožòuje lépe zohlednit skuteèný diverzifikaèní pøínos jednotlivých portfolií a rovnìž specifické vlastnosti
jednotlivých finanèních nástrojù.

Popis povahy a vhodnosti dat použitých v rámci interního modelu je uveden v oddíle B.3.2

E.5.

NEDODRŽENÍ MINIMÁLNÍHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU A NEDODRŽENÍ
SOLVENTNOSTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU

Spoleènost má solidní solventnostní pozici; nejsou zjištìny žádné problémy z hlediska dodržování minimálního ani solventnostního
kapitálového požadavku.
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DALŠÍ INFORMACE

CITLIVOSTI
Jak již bylo uvedeno v kapitole C.7, testování citlivosti analyzuje dopad zmìn týkajících se konkrétních rizikových faktorù (napø.
úrokových mìr, akciového šoku, kreditního spreadu èi volatility úrokové míry) na výši použitelného kapitálu, solventnostního
kapitálového požadavku a solventnostního pomìru.
Výše použitelného kapitálu a SCR byla pøepoèítána pro každý druh citlivosti a jejich spoleèný dopad do solventnostního pomìru je
zachycen v následující tabulce.

Citlivosti
Solventnostní pomìr
Základní scénáø

322%

Výnosová køivka +50 bps

319%

Výnosová køivka -50 bps

316%

Akcie +25%

301%

Akcie -25%

324%

Spread podnikových dluhopisù +50 bps

305%

Bez použití koeficientu volatility

306%

Koneèná forwardová sazba -15 bps

317%

Je patrné, že žádná z citlivostí nepøedstavuje pro solventnost Spoleènosti významné ohrožení solventnostní pozice. Nejvìtší dopad má
rùst ceny akcií, ale ani v tomto scénáøi solventnostní pozice Spoleènosti neklesá pod 300 %.
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Základní informace
Spoleènost
Identifikaèní kód
Typ identifikaèního kódu
Typ spoleènosti
Language of reporting
Mìna reportování
Hodnoty reportovány v
Úèetní standardy
Zpùsob výpoètu SCR

Èeská pojiš•ovna a.s.
31570010000000054609
LEI
Pojiš•ovna poskytující životní a neživotní pojištìní
CS
Kè
tis.
Mezinárodní úèetní standardy IFRS
Èásteèný interní model

Index
S.02.01_Výkaz o finanèní situaci
S.05.01_Pojistné, náklady na pojistná plnìní a náklady dle druhu pojištìní
S.05.02_Pojistné, náklady na pojistná plnìní a náklady dle geografického segmentu
S.12.01_Technické rezervy životního pojištìní
S.17.01_Technické rezervy neživotního pojištìní
S.19.01_Informace o škodách na neživotním pojištìní
S.22.01_Vliv dlouhodobých záruk a pøechodných opatøeních
S.23.01_Primární kapitál
S.25.02_Solventnostní kapitálový požadavek vypoètený podle standardního vzorce a èásteèného interního modelu
S.28.02_Minimálmí kapitálový požadavek pro životní a neživotní pojištìní

Èeská pojiš•ovna a.s.
S.02.01.02

Výkaz o finanèní situaci
Hodnota dle SII

Aktiva
Nehmotný majetek

0

Odložené daòové pohledávky

0

Pøebytek penzijních dávek

0

Pozemky, stavby a zaøízení pro vlastní využití
Investice
Nemovitosti jiné než pro vlastní využití

113 176
94 615 783
6 369

Úèasti v dceøiných, spoleèných a pøidružených podnicích

9 993 583

Akcie

1 480 697
Kotované akcie
Nekotované akcie

Dluhopisy

1 365 918
114 778
77 722 094

Státní dluhopisy

31 774 101

Korporátní dluhopisy

45 188 652

Strukturované dluhopisy
Cenné papíry zajištìné aktivy

527 127
232 213

Investice v investièních fondech

4 945 700

Kladná reálná hodnota derivátù

467 340

Vklady jiné než ekvivalenty hotovosti

0

Jiné investice

0

Aktiva držená u pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu
Úvìry a hypotéky
Pùjèky pojistníkùm
Úvìry a hypotéky fyzickým osobám
Ostatní úvìry a hypotéky
Èástky vymahatelné ze zajištìní
Neživotní pojištìní
Neživotní pojištìní bez NSLT
Zdravotní pojištìní NSLT Health
Životní pojištìní
Zdravotní pojištìní SLT Health
Životní pojištìní bez SLT Health
Životní pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu
Depozita pøi aktivním zajištìní
Pohledávky z pojištìní a za zprostøedkovateli
Pohledávky ze zajištìní
Pohledávky z obchodního styku
Vlastní akcie
Neuhrazené splátky vlastního kapitálu
Peníze a ekvivalenty hotovosti
Ostatní aktiva
Aktiva celkem

8 226 067
956 640
0
0
956 640
5 148 681
4 065 207
3 951 025
114 182
1 083 474
0
1 083 474
0
1 308
1 102 873
202 041
1 414 581
0
0
1 683 005
4 382 052
117 846 208

Závazky
Technické rezervy v hrubé výši v neživotním pojištìní
Neživotní pojištìní

10 128 568
9 816 809

Technické rezervy vypoètené jako celek v neživotním pojištìní

0

Hrubý nejlepší odhad technických rezerv v neživotním pojištìní

9 385 575

Riziková pøirážka technických rezerv v neživotním pojištìní
Zdravotní pojištìní NSLT Health
Technické rezervy vypoètené jako celek ve zdravotním pojištìní NSLT Health
Hrubý nejlepší odhad TR ve zdravotní pojištìní NSLT Health
Riziková pøirážka technických rezerv ve zdravotním pojištìní NSLT Health
Technické rezervy v hrubé výši v životním pojištìní
Zdravotní pojištìní SLT Health

431 234
311 760
0
307 076
4 683
30 364 053
0

Technické rezervy vypoètené jako celek ve zdravotním pojištìní SLT Health

0

Hrubý nejlepší odhad technických rezerv ve zdravotním pojištìní SLT Health

0

Riziková pøirážka technických rezerv ve zdravotním pojištìní SLT Health

0

Životní pojištìní

30 364 053

Technické rezervy vypoètené jako celek v životním pojištìní

0

Hrubý nejlepší odhad technických rezerv v životním pojištìní

29 969 401

Riziková pøirážka technických rezerv v životním pojištìní
Pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu
Technické rezervy vypoètené jako celek k pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního
fondu
Hrubý nejlepší odhad TR u pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu
Riziková pøirážka TR u pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu
Jiné technické rezervy
Podmínìné závazky
Rezervy jiné než technické
Závazky v rámci penzijních dávek

394 652
8 012 922
0
7 976 483
36 439
0
0
167 514
0

Depozita od zajistitelù

1 401 599

Odložené daòové závazky

1 535 072

Záporná reálná hodnota derivátù

512 273

Závazky vùèi úvìrovým institucím

0

Jiné finanèní závazky než závazky vùèi úvìrovým institucím

24 157 355

Závazky z pojištìní a závazky vùèi zprostøedkovatelùm

0

Závazky ze zajištìní

0

Závazky z obchodního styku
Podøízené závazky
Podøízené závazky nezaøazené do primárního kapitálu
Podøízené závazky zaøazené do primárního kapitálu

1 688 826
0
0
0

Ostatní závazky

8 520 117

Závazky celkem

86 488 299

Rozdíl celkových aktiv a závazkù

31 357 909

Èeská pojiš•ovna a.s.

Zasloužené pojistné, oèištìné od zajištìní

Celkem

0

0

0

0

Náklady celkem

Ostatní technické náklady

Provozní náklady

0

0

0

Zmìny stavu ostatních TR - podíl zajistitelù

Zmìny stavu ostatních TR v èisté výši

Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši

Zmìny stavu ostatních technických rezerv (TR)

0

0

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v èisté výši

0

871 004

2 463 613

0

2 463 613

4 923 721

0

4 923 721

3 714 340

3 714 340

0

0

0

3 714 340

3 714 340

0

0

Pojištìní s podílem na zisku

72 167

0

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj.
plnìní - podíl zajistitelù

Zdravotní pojištìní

91 514

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj.
plnìní v hrubé výši

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní

Zasloužené pojistné, oèištìné od zajištìní

Zasloužené pojistné - podíl zajistitelù

Zasloužené hrubé pojistné

Zasloužené pojistné

Pøedepsané pojistné, oèištìné od zajištìní

Pøedepsané pojistné - podíl zajistitelù

Pøedepsané hrubé pojistné

Pøedepsané pojistné

Náklady celkem

Ostatní technické náklady

Provozní náklady

0

24

-369 924

0

-369 924

1 766 114

0

1 766 114

1 593 867

0

1 593 867

1 593 867

0

1 593 867

Pojištìní s plnìním vázaným
na index nebo hodnotu
investièního fondu

0
0
1 155 104

435 608

9 063

2 844

11 907

681 391

424 092

1 105 483

1 902 787

1 196 578

3 099 365

1 902 787

1 196 578

3 099 365

Ostatní životní pojištìní

Druh pojištìní: Životní pojištìní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renty (dùchody) vyplývající
ze smluv neživotního
pojištìní a související se
závazky ze zdravotního
pojištìní

777 391

0

0

0

0

1 693 504

0

0

0

0

-127 267

-65 961

-193 228

0

0

0

0

0

0

Renty (dùchody) vyplývající
ze smluv neživotního
pojištìní a související se
závazky ze zdravotního
pojištìní

19 851

0

0

0

0

14 300

Zdravotní pojištìní (pøijaté
zajištìní)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

456 805

0

0

0

0

425 221

-0

0

0

0

-0

-213

-213

0

679

679

0

679

679

Životní pojištìní (pøijaté
zajištìní)

Životní zajištìní

1 273 258

0

0

0

0

1 843 710

1 419 752

113 115

1 306 637

2 102 752

2 844

2 105 597

7 243 959

357 919

7 601 878

7 210 995

1 197 257

8 408 252

7 210 995

1 197 257

8 408 252

73 230

0

0

0

0

9 689

2 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

0

0

0

0

-3 144

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

1 383 959

466 720

0

0

-3 144

0

Zmìny stavu ostatních TR v èisté výši

0

0

0

0

1 604 469

0

0

0

Zmìny stavu ostatních TR - podíl zajistitelù

0

0

97 529

115 946

-0

0

0

0

0

0

0

Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši - aktivní neproporcionální
zajištìní

Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši - aktivní proporcionální
zajištìní

0

1 070 139

77 374

12 079

96 905

0

0

0

0

32 513

891 446

468 895

814 568

1 072 970

0

0

0

0

0

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní
v èisté výši

Zmìny stavu ostatních technických rezerv (TR)
Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši - pøímé pojištìní

0

11 351

2 979 283

3 769 093

12 880

4 849

104 936

221 621

0

0

64 023

70 241

64 176

118 894

1 153 204

167 184

2 058 989

1 089 008

0

0
0

21 815

0

2 693 402

2 277 994

3 713 688

719 481

6 763 300

3 765 454

10 842

0
0

0

0

2 275 404

2 932 634

231 263

38 245

257 193

69 564

1 161 779

0
0

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj.
plnìní - podíl zajistitelù

120

0

0

1 615 380

36 211

3 857 163

2 324 241

3 722 639

4 717

227 746

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj.
plnìní v hrubé výši - aktivní neproporcionální zajištìní

0

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj.
plnìní v hrubé výši - aktivní proporcionální zajištìní

161 433

302 297

54 327

73 637

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj.
plnìní v hrubé výši - pøímé pojištìní

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní

1 894 388

0

4 827 022

2 951 448

227 524

164 983

2 085 804

3 262

201 328

50 042

0

0

0

0

1 646 013

711 666

6 776 427

Zasloužené pojistné - podíl zajistitelù

305

503 320

301 547

1 906 930

38 259

258 829

Pojištìní rùzných finanèních
Aktivní neproporcionální
ztrát
zajištìní - zdravotní pojištìní

3 262

0

123 679

73 683

0

36 211

3 934 042

Pojištìní asistence

Zasloužené hrubé pojistné - aktivní neproporcionální zajištìní

Zasloužené hrubé pojistné - aktivní proporcionální zajištìní

Zasloužené hrubé pojistné - pøímé pojištìní

Zasloužené pojistné

Pøedepsané pojistné, oèištìné od zajištìní

200 836

0

4 858 379

Pojištìní právní ochrany

3 262

50 073

0

0

Pojištìní úvìru a záruky

Pøedepsané pojistné - podíl zajistitelù

293

502 090

Obecné pojištìní
odpovìdnosti

3 262

0

123 755

Pojištìní ochrany pøíjmu

Druh pojištìní: neživotní pojištìní a závazky ze zajištìní (pøímé pojištìní a pøijaté proporèní zajištìní)

Pojištìní odpovìdnosti
Pojištìní odpovìdnosti za
zamìstnavatele za škodu pøi
Ostatní pojištìní motorových Pojištìní námoøní a letecké Pojištìní pro pøípad požáru a
škodu z provozu motorových
pracovním úrazu nebo
vozidel
jiných škod na majetku
dopravy a pojištìní pøepravy
vozidel
nemoci z povolání

Pøedepsané hrubé pojistné - aktivní neproporcionální zajištìní

Pøedepsané hrubé pojistné - aktivní proporcionální zajištìní

Pøedepsané hrubé pojistné - pøímé pojištìní

Pøedepsané pojistné

Pojištìní léèebných výloh

Pojistné, náklady na pojistná plnìní a náklady dle druhu pojištìní

S.05.01.02

-98

0

0

0

-2

-10 606

-10 608

0

25 654

25 654

0

25 714

25 714

Aktivní neproporcionální
zajištìní - pojištìní
odpovìdnosti

0

0

0

0

0

635

635

0

432

432

0

432

432

-458

0

0

0

-1

48 348

48 347

26

103 033

103 059

26

103 033

103 059

Aktivní neproporcionální
Aktivní neproporcionální
zajištìní - pojištìní námoøní a
letecké dopravy a pojištìní zajištìní - pojištìní majetku
pøepravy

Druh pojištìní: pøijaté neproporèní zajištìní

4 069 338

150 357

3 918 981

0

0

0

0

0

5 497 278

4 275 323

38 374

627 981

9 106 247

10 589 732

9 004 554

132 406

966 275

18 495 604

10 796 591

9 059 077

132 467

956 129

18 767 072

Celkem

Èeská pojiš•ovna a.s.
S.05.02.01

Pojistné, náklady na pojistná plnìní a náklady dle geografického segmentu
Top 5 zemí vèetnì domovské
zemì celkem

Top 5 zemí (podle výše hrubého pøedepsaného pojistného) - neživotní závazky

Domovská zemì
BG

TH

SK

HU

PL

Pøedepsané pojistné
Pøedepsané hrubé pojistné - pøímé pojištìní
Pøedepsané hrubé pojistné - aktivní proporcionální zajištìní

18 741 969

1 001

0

14 973

520

4 205

18 762 667

604 412

137 622

187 922

13 209

8 653

3 590

955 408

26

124 664

0

0

0

0

8 778 275

262 286

0

0

7 019

0

9 047 581

10 568 131

1 001

187 922

28 182

2 153

7 795

10 795 184

Pøedepsané hrubé pojistné - aktivní neproporcionální zajištìní
Pøedepsané pojistné - podíl zajistitelù
Pøedepsané pojistné, oèištìné od zajištìní

124 690

Zasloužené pojistné
Zasloužené hrubé pojistné - pøímé pojištìní
Zasloužené hrubé pojistné - aktivní proporcionální zajištìní

18 470 501

1 001

0

14 973

520

4 205

18 491 199

606 740

137 525

187 922

13 585

8 653

11 130

965 554

26

124 664

0

0

0

0

124 690

8 723 859

262 189

0

0

7 019

0

8 993 067

10 353 408

1 001

187 922

28 557

2 153

15 335

10 588 376

Zasloužené hrubé pojistné - aktivní neproporcionální zajištìní
Zasloužené pojistné - podíl zajistitelù
Zasloužené pojistné, oèištìné od zajištìní
Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní
Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v
hrubé výši - pøímé pojištìní

9 428 930

0

0

0

0

0

9 428 930

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v
hrubé výši - aktivní proporcionální zajištìní

308 129

186 942

137 850

-1 103

-54

-6 246

625 518

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v
hrubé výši - aktivní neproporcionální zajištìní

0

37 993

0

-2

0

0

37 991

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní podíl zajistitelù

4 167 962

224 935

0

-1 492

3 872

0

4 395 277

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v
èisté výši

5 569 098

0

137 850

386

-3 926

-6 246

5 697 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zmìny stavu ostatních technických rezerv (TR)
Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši - pøímé pojištìní
Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši - aktivní proporcionální
zajištìní
Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši - aktivní neproporcionální
zajištìní

0

0

0

0

0

0

0

Zmìny stavu ostatních TR - podíl zajistitelù

0

0

0

0

0

0

0

Zmìny stavu ostatních TR v èisté výši
Provozní náklady

0

0

0

0

0

0

0

3 778 195

-1 004

0

5 771

2 080

1 629

3 786 671

Ostatní technické náklady

150 266

Náklady celkem

3 936 937

Top 5 zemí (podle výše hrubého pøedepsaného pojistného) - životní závazky

Domovská zemì
AT

BG

DE

Total Top 5 and home country

HU

IT

Pøedepsané pojistné
Pøedepsané hrubé pojistné

8 408 252

0

0

0

0

0

8 408 252

Pøedepsané pojistné - podíl zajistitelù

1 197 257

0

0

0

0

0

1 197 257

7 210 995

0

0

0

0

0

7 210 995

Zasloužené hrubé pojistné

8 408 252

0

0

0

0

0

8 408 252

Zasloužené pojistné - podíl zajistitelù

1 197 257

0

0

0

0

0

1 197 257

7 210 995

0

0

0

0

0

7 210 995

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v
hrubé výši

7 601 878

0

0

0

0

0

7 601 878

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní podíl zajistitelù

357 919

0

0

0

0

0

357 919

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní v
èisté výši

7 243 959

0

0

0

0

0

7 243 959

2 105 597

0

0

0

0

0

2 105 597

2 844

0

0

0

0

0

2 844

2 102 752

0

0

0

0

0

2 102 752

1 306 637

0

0

0

0

0

1 306 637

Pøedepsané pojistné, oèištìné od zajištìní
Zasloužené pojistné

Zasloužené pojistné, oèištìné od zajištìní

0

Náklady na pojistná plnìní vè. zmìny stavu rezervy na poj. plnìní

0

Zmìny stavu ostatních technických rezerv (TR)
Zmìny stavu ostatních TR v hrubé výši
Zmìny stavu ostatních TR - podíl zajistitelù
Zmìny stavu ostatních TR v èisté výši
Provozní náklady
Ostatní technické náklady
Náklady celkem

0

113 115
1 419 752

Èeská pojiš•ovna a.s.

8 012 922

0

27 314 682

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv - riziková pøirážka

Technické rezervy celkem

0

0

0

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv - nejlepší odhad

0

36 439

0

0

0

7 976 483

0

7 976 483

Smlouvy bez opcí a
záruk

Smlouvy s opcemi
nebo zárukami

0

0

0

0

Pojištìní s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv - technické rezervy vypoètené
jako celek

Výše pøechodných odpoètù z technických rezerv

293 340

27 021 341

Nejlepší odhad technických rezerv ponížený o èástky vymahatelné ze
zajistných smluv, od zvláštních úèelových jednotek (SPV) a finitního zajištìní

Riziková pøirážka

0

Èástky vymahatelné ze zajištìní a od zvláštních úèelových jednotek (SPV) po
úpravì v dùsledku selhání protistrany k TR vypoèteným jako celek

Hrubý nejlepší odhad technických rezerv

Nejlepší odhad technických rezerv

27 021 341

0

Technické rezervy poèítané jako souèet nejlepšího odhadu a rizikové
pøirážky

0

Celkové pohledávky ze zajištìní/SPV a finitního zajištìní po úpravì o
oèekávané ztráty z platební neschopnosti protistrany související s technickými
rezervami jako celkem

Pojištìní s podílem na
zisku

Technické rezervy vypoètené jako celek v hrubé výši

Technické rezervy životního pojištìní

S.12.01.02

1 765 803

0

0

62 934

0

0

0

973 320

729 549

1 702 869

Smlouvy bez opcí a
záruk

Ostatní životní pojištìní

Smlouvy s opcemi
nebo zárukami

0

0

0

0

1 283 568

0

0

0

38 378

891 265

353 925

1 245 190

0

0

Renty (dùchody)
vyplývající ze smluv
neživotního pojištìní a
související s jinými
pojistnými závazky než
se závazky ze
zdravotního pojištìní
Pøijaté zajištìní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 376 975

0

0

0

431 091

36 862 410

1 083 474

37 945 884

0

0

Celkem (životní
pojištìní nezahrnující
zdravotní pojištìní,
vèetnì hodnoty
investièního fondu)

0

0

0

0

0

0

Smlouvy bez opcí a
záruk

0

0

0

0

Smlouvy s opcemi
nebo zárukami

Zdravotní pojištìní (pøímé pojištìní)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renty (dùchody)
vyplývající ze smluv
neživotního pojištìní a
související se závazky
ze zdravotního
pojištìní
Zdravotní pojištìní
(pøijaté zajištìní)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem (Zdravotní
pojištìní)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 687

Nejlepší odhad rezervy na pojistné v èisté výši

147 787

257 229

160 263

3 948

15 216

24 945

49 847

32 631

715

Èástky vymahatelné ze zajištìní a od zvláštních úèelových jednotek (SPV)
pøed úpravou o oèekávané ztráty v dùsledku selhání protistrany k rezervì na
pojistná plnìní

Nejlepší odhad rezervy na pojistná plnìní v èisté výši

Nejlepší odhad celkem - hrubá výše

Nejlepší odhad celkem - èistá výše

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv - riziková pøirážka

50 562

17 215

33 346

Technické rezervy - celkem

Èástky vymahatelné ze zajištìní a od zvláštních úèelových jednotek (SPV) po
úpravì o oèekávané ztráty v dùsledku selhání protistrany

Technické rezervy snížené o èástky vymahatelné ze zajištìní a od zvláštních
úèelových jednotek (SPV) po úpravì o oèekávané ztráty v dùsledku selhání
protistrany

164 211

96 966

261 177

0

0

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv - nejlepší odhad

Technické rezervy celkem

0

0

0

0

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv - technické rezervy vypoètené
jako celek

Výše pøechodného odpoètu z technických rezerv

Riziková pøirážka

89 527

40 160

Hrubý nejlepší odhad na pojistná plnìní

237 314

12 476

2 000

Rezerva na pojistná plnìní

7 440

9 687

Èástky vymahatelné ze zajištìní a od zvláštních úèelových jednotek (SPV)
pøed úpravou o oèekávané ztráty v dùsledku selhání protistrany k rezervì na
pojistné

19 916

Pojištìní ochrany
pøíjmu

Hrubý nejlepší odhad rezervy na pojistné

Rezerva na pojistné

Hrubý nejlepší odhad technických rezerv

Technické rezervy vypoètené jako nejlepší odhad a riziková pøirážka

0

Èástky vymahatelné ze zajištìní a od zvláštních úèelových jednotek (SPV) po
úpravì v dùsledku selhání protistrany k TR vypoèteným jako celek

Pojištìní léèebných
výloh

Technické rezervy vypoètené jako celek v hrubé výši

Technické rezervy neživotního pojištìní

S.17.01.02

Èeská pojiš•ovna a.s.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 350 996

1 036 623

3 387 619

0

0

0

237 639

2 113 358

3 149 980

1 764 994

974 006

2 738 999

348 364

62 617

410 981

0

0

Pojištìní odpovìdnosti
zamìstnavatele za Pojištìní odpovìdnosti
za škodu z provozu
škodu pøi pracovním
motorových vozidel
úrazu nebo nemoci z
povolání

0

0

860 195

334 241

1 194 436

0

0

0

18 653

841 542

1 175 783

422 920

199 198

622 118

418 622

135 043

553 665

Ostatní pojištìní
motorových vozidel

0

0

24 465

192 064

216 529

0

0

0

4 443

20 022

212 086

26 386

184 112

210 498

-6 364

7 952

1 588

Pojištìní námoøní a
letecké dopravy a
pojištìní pøepravy

1 568 686

1 313 380

2 882 065

0

0

0

93 818

1 474 868

2 788 248

1 098 828

1 318 481

2 417 309

376 040

-5 101

370 939

0

0

Pojištìní pro pøípad
požáru a jiných škod
na majetku

Pøímé pojištìní a pøijaté proporèní zajištìní

0

0

871 577

869 605

1 741 181

0

0

0

43 231

828 345

1 697 950

605 249

804 261

1 409 510

223 097

65 343

288 440

Obecné pojištìní
odpovìdnosti

0

0

174 983

14 903

189 886

0

0

0

21 770

153 214

168 117

56 698

1 826

58 524

96 515

13 077

109 593

Pojištìní úvìru a
záruky

Pojištìní právní
ochrany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pojištìní asistence

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pojištìní rùzných
finanèních ztrát

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

20

0

0

0

20

Aktivní
neproporcionální
zajištìní - zdravotní
pojištìní

0

0

0

0

0

12 016

112 347

124 363

0

0

0

9 597

2 419

114 766

2 419

112 347

114 766

Aktivní
neproporcionální
zajištìní - pojištìní
odpovìdnosti

0

0

0

0

0

12

298

310

0

0

0

9

3

301

3

298

301

Aktivní
neproporcionální
zajištìní - pojištìní
námoøní a letecké
dopravy a pojištìní
pøepravy

Pøijaté neproporèní zajištìní

0

-0

0

0

0

2 854

77 564

80 418

0

0

0

2 074

780

78 344

780

77 564

78 344

Aktivní
neproporcionální
zajištìní - pojištìní
majetku

0
0

6 063 361

4 065 207

10 128 568

0

0

0

435 917

5 627 444

9 692 651

4 151 007

3 776 836

7 927 843

1 476 437

288 371

1 764 808

Neživotní pojištìní
celkem

Èeská pojiš•ovna a.s.
S.19.01.21

Informace o škodách v neživotním pojištìní
Rok vzniku / Upisovací rok

Rok vzniku

Vyplacené škody brutto (nekumulativní)
Vývoj v roce
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

Pøedcházející rok

53 676

N-9

7 124 665

2 318 702

507 323

178 682

92 297

57 468

58 933

26 660

21 430

N-8

7 896 460

2 364 610

422 454

199 201

69 544

33 153

42 300

18 537

10 731

N-7

8 424 410

3 347 604

442 093

205 696

93 217

22 633

39 292

28 478

N-6

5 963 909

2 055 956

360 094

122 274

86 684

55 138

-16 782

N-5

6 105 629

2 225 972

394 713

135 224

63 575

35 502

N-4

6 415 718

2 209 704

526 841

131 233

115 181

N-3

5 176 571

2 235 208

529 059

174 480

N-2

4 859 542

1 972 427

441 797

N-1

5 394 506

2 143 020

N

4 498

5 523 655

Total

V aktuálním
roce
53 676
4 498

10 390 658

10 731

11 056 991

28 478

12 603 423

-16 782

8 627 274

35 502

8 960 616

115 181

9 398 676

174 480

8 115 317

441 797

7 273 765

2 143 020

7 537 525

5 523 655

5 523 655

8 514 237

89 487 899

Nejlepší odhad rezervy na pojistná plnìní v hrubé výši (nediskontovaný)
Vývoj v roce
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

Pøedcházející rok

241 458

N-9

0

0

0

0

0

0

0

0

119 503

N-8

0

0

0

0

0

0

0

99 721

68 843

N-7

0

0

0

0

0

0

134 216

98 177

N-6

0

0

0

0

0

196 322

168 393

N-5

0

0

0

0

213 531

127 514

N-4

0

0

0

401 970

193 617

N-3

0

0

553 931

315 210

N-2

0

1 068 213

477 175

N-1

3 295 324

1 165 694

N
Total

3 551 363

93 104

Suma za
všechny roky
(kumulativnì)

Konec roku
(diskontovaná
data)
217 263
84 968
61 383
88 639
155 733
115 097
177 908
284 602
432 813
1 085 171
3 348 554
6 052 131
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Vliv dlouhodobých záruk a pøechodných opatøeních
Èástka opatøená
Vliv pøechodné úpravy
Vliv pøechodného
dlouhodobou zárukou a
Vliv koeficientu volatitity
odpoètu z technických bezrizikové výnosové
pøechodnými
nula
rezerv
køivky
opatøeními

Vliv vyrovnávacích
úprav do nuly

Technické rezervy

48 505 544

0

0

95 683

0

Primární kapitál

27 790 909

0

0

-71 532

0

Použitelný kapitál pro splnìní SCR

27 790 909

0

0

-71 532

0

8 634 618

0

0

415 854

0

27 790 909

0

0

-71 532

0

2 640 537

0

0
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0

SCR
Použitelný kapitál pro splnìní minimálních kapitálových požadavkù
Minimální kapitálové požadavky
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Primární kapitál
Tier 1 - nepodléhající
omezení

Celkem

Tier 1 - podléhající
omezení

Tier 2

Tier 3

Primární kapitál
Kmenový akciový kapitál (pøed odeètením vlastních akcií)

4 000 000

4 000 000

Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

0

0

0

Poèáteèní kapitál

0

0

0

Podøízené úèty vzájemných pojiš•oven

0

0

0

0

Disponibilní bonusový fond

0

Prioritní akcie

0

0

0

0

Emisní ážio související s prioritními akciemi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Pøeceòovací rezervní fond pøed odpoètem úèastí

23 790 909

Podøízené závazky

0

Èisté odložené daòové pohledávky

0

Ostatní položky primárního kapitálu schválené orgánem dohledu

0

0

0

23 790 909
0
0

Položky neklasifikované jako kapitál podle SII
Položky neklasifikované jako kapitál podle SII

0

Odpoèet
Úèasti ve finanèních a úvìrových institucích (odpoèet)
Celkový primární kapitál po odpoètu

0

0

0

0

27 790 909

27 790 909

0

0

Doplòkový kapitál
Nesplacený kmenový akciový kapitál splatný na požádání

0

0

Nesplacený poèáteèní kapitál

0

0

Nesplacené prioritní akcie splatné na požádání

0

0

0

Podøízené závazky na požádání

0

0

0

Akreditivy a záruky podle èl. 96 bod 2 smìrnice Solventnost II

0

0

Akreditivy a záruky jiné než podle èl. 96 bod 2 smìrnice Solventnost II

0

0

Dodateèné výzvy èlenùm dle èl. 96 bodu 3 smìrnice Solventnost II

0

0

0

Dodateèné výzvy èlenùm jiné než dle èl. 96 bodu 3 smìrnice Solventnost II

0

0

0

Jiný doplòkový kapitál

0

0

0

Celkový doplòkový kapitál (!)

0

0

0

0

Disponibilní a použitelný kapitál
Celkový disponibilní kapitál pro splnìní SCR

27 790 909

27 790 909

0

0

Celkový disponibilní kapitál pro splnìní MCR

27 790 909

27 790 909

0

0

0

Celkový použitelný kapitál pro splnìní SCR

27 790 909

27 790 909

0

0

0

Celkový použitelný kapitál pro splnìní MCR

27 790 909

27 790 909

0

0

Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

8 634 618

Minimální kapitálový požadavek (MCR)

2 640 537

Pomìr použitelného kapitálu k SCR

321,9%

Pomìr použitelného kapitálu k MCR

1052,5%

Pøeceòovací rezervní fond
Rozdíl aktiv a závazkù
Vlastní akcie

31 357 909
0

Pøedvídatelné dividendy, podíly na zisku a poplatky

3 567 000

Ostatní primární kapitál

4 000 000

Kapitál podléhající omezení v souvislosti s úèelovì vázanými fondy a MAP
Pøeceòovací rezervní fond pøed odpoètem úèastí

0
23 790 909

Oèekávaný zisk z budoucího pojistného (EPIFP)
Oèekávaný zisk z budoucího pojistného (EPIFP) - životní pojištìní

1 883 972

Oèekávaný zisk z budoucího pojistného (EPIFP) - neživotní pojištìní

1 162 420

Celkový oèekávaný zisk z budoucího pojistného (EPIFP)

3 046 392
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Solventnostní kapitálový požadavek vypoètený podle standardního vzorce a èásteèného interního modelu
Poøadové èíslo

Identifikace složky

Kalkulace SCR

Modelovaná hodnota

Specifické parametry

FIN01

Financial Risk

3 479 587

3 479 587

CRD01

Credit Risk

3 423 215

3 423 215

LUW01

Life underwriting risk

584 568

584 568

HLT01

Health underwriting risk

NUW01

Non-life underwriting risk

OPE01

Operational risk

724 277

0

TAX01

Tax Cap

109 392

109 392

MOD01

Model Adjustment

25 538

25 538

0

0

2 046 738

2 046 738

Kalkulace SCR
Celkové nediverzifikované položky

10 393 315

Diverzifikace

-1 758 697

Kapitálový požadavek pro èinnost podle èl. 4 smìrnice 2003/41/EC
SCR bez navýšení kapitálového požadavku
Navýšení kapitálového požadavku
Solventnostní kapitálový požadavek

0
8 634 618
0
8 634 618

Další informace o SCR
Velikost/dohad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

0

Velikost/dohad celkové schopnosti odložené daòové povinnosti absorbovat ztráty

0

Podmodul akciového rizika založený na trvání
Celkové nSCR pro zbývající èást

0

Celkové nSCR pro RFF

0

Celkové nSCR pro MAP

0

Diverzifikace z agregace nSCR pro RFF

0

Zjednodušení
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Minimálmí kapitálový požadavek pro životní a neživotní pojištìní

Lineární složka vzorce pro závazky z neživotního pojištìní a zajištìní

Neživotní pojištìní

Životní pojištìní

Výsledek MCR(NL,NL)

Výsledek MCR(NL,L)

1 459 717

Neživotní pojištìní
Èistý nejlepší odhad a
TR vypoètené jako
celek

Životní pojištìní

Èisté pøedepsané
pojistné za
pøedcházejících 12
mìsícù

Èistý nejlepší odhad a
TR vypoètené jako
celek

Pojištìní léèebných výloh

32 631

73 683

Pojištìní ochrany pøíjmu

160 263

301 547

Pojištìní odpovìdnosti zamìstnavatele za škodu pøi pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání
Pojištìní odpovìdnosti za škodu z provozu motorových vozidel
Ostatní pojištìní motorových vozidel
Pojištìní námoøní a letecké dopravy a pojištìní pøepravy

0

0

2 113 358

2 951 448

841 542

2 324 241

20 022

69 564

1 474 868

3 765 454

Obecné pojištìní odpovìdnosti

828 345

1 089 008

Pojištìní úvìru a záruky

153 214

221 621

Pojištìní právní ochrany

0

0

Pojištìní asistence

0

0

Pojištìní rùzných finanèních ztrát

0

0

Aktivní neproporcionální zajištìní - zdravotní pojištìní

0

0

2 419

0

Pojištìní pro pøípad požáru a jiných škod na majetku

Aktivní neproporcionální zajištìní - pojištìní odpovìdnosti
Aktivní neproporcionální zajištìní - pojištìní námoøní a letecké dopravy a
pojištìní pøepravy
Aktivní neproporcionální zajištìní - pojištìní majetku

3

0

780
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Neživotní pojištìní

Životní pojištìní

Výsledek MCR(L,NL)

Výsledek MCR(L,L)

Lineární složka vzorce pro závazky z životního pojištìní a zajištìní

1 180 820

Neživotní pojištìní
Èistý nejlepší odhad a
TR vypoètené jako
celek

Životní pojištìní

Celkový kapitál v
riziku

Závazky s podílem na zisku - zaruèená plnìní

Èistý nejlepší odhad a
TR vypoètené jako
celek

320 477

Závazky s plnìním vázaným na index nebo hodnotu investièního fondu

7 976 483

Závazky ostatního životního pojištìní a zajištìní

1 864 586

Kapitál v riziku pro závazky z životního pojištìní a zajištìní celkem

163 658 493

Celkový výpoèet MCR
Lineární MCR

2 640 537

SCR

8 634 618

Horní mez MCR

3 885 578

Dolní mez MCR

2 158 654

Kombinovaný MCR

2 640 537

Minimálmí kapitálový požadavek

Výpoèet fiktivního MCR

189 888

2 640 537

Neživotní pojištìní

Životní pojištìní

Fiktivní lineární MCR

1 459 717

1 180 820

NSCR bez navýšení kapitálového požadavku

4 773 309

3 861 309

Horní mez NMCR

2 147 989

1 737 589

Dolní mez NMCR

1 193 327

965 327

Fiktivní kombinovaný NMCR

1 459 717

1 180 820

Absolutní dolní mez NMCR
Fiktivní minimální kapitálový požadavek

Celkový kapitál v
riziku

26 700 864

Závazky s podílem na zisku - budoucí nezaruèené podíly na zisku

Absolutní dolní mez MCR

Èisté pøedepsané
pojistné za
pøedcházejících 12
mìsícù

94 944

94 944

1 459 717

1 180 820

