
Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. pracovala v roce 2014 opět na principu německého modelu řízení 
v uvedeném složení statutárních orgánů: 

Dozorčí rada: 

Ing. Karel Richter, předseda 

Členové: 

JUDr. Zdenka Čížková 

Ing. Václav Křivohlávek 

Mgr. Jarmila Kopáčová 

Ladislav Slabý 

Představenstvo: 

předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Beránek – od 20. 3. 2013 do 4. 2. 2014 

Ing. Vladimíra Ondráková – od 4. 2. 2014 

člen představenstva 

 Ing. Vladimíra Ondráková - od 30. 4. 2010 do  5. 3. 2014 

 Ing. Josef Kubeš od 16. 5. 2011 

 Hana Kolbabová od 13. 5. 2013 

 Ing. Zdeněk Beránek - od 15. 2. 2013 do 22. 10. 2014 

 

Představenstvo společnosti, bylo valnou hromadou, konanou dne 30. dubna 2014 v Bílých 
Poličanech, pověřeno, aby v rámci posílení kapitálové a solventností stability společnosti do konání 
další řádné valné hromady provedlo zvýšení základního kapitálu o částku nejvýše 50 mil. Kč. 

Představenstvo se tímto úkolem zodpovědně zabývalo významnou část roku. Zorganizovalo řízení na 
výběr strategického investora s tím, že na svém červnovém zasedání rozhodlo o navýšení základního 
kapitálu o částku 27 744 tis. Kč s emisním ážiem 30%. 

Současní akcionáři byli informování o svém právu na přednostní úpis akcií a po uplynutí lhůty došlo 
15. září 2014 k podpisu smlouvy o úpisu akcií se společností VIGO Investments. Protože do konce 
roku 2014 a ani v prodloužené lhůtě do konce února 2015, nebyl upsaný kapitál společností VIGO 
Investments splacen, nebyl úpis účinný. 

K aktuálnímu datu, ke kterému je zpráva připravována, lze konstatovat, že ani v letošním roce zatím 
k navýšení základního kapitálu nedošlo a představenstvo předloží valné hromadě v roce 2015 návrh 
na prodloužení tohoto mandátu. 

Vedle časově náročných úkolů spojených s navyšováním kapitálu se představenstvo také zabývalo 
přechodem na regulatorní systém Solvency II. V současné době je prověřen první pilíř systému 
z hlediska dostatečné výše kapitálu.  

V rámci třetího pilíře jsou zaváděny reporty údajů o společnosti v úpravě požadované novým 
regulatorním systémem. 

Pro zavedení druhého pilíře Solvency II využila Hasičská vzájemná pojišťovna, spolu s dalšími dvěma 
pojišťovnami, služeb poradenské společnosti, která má tuto problematiku odborně zpracovanou 
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a předpokládáme, že implementace druhého pilíře proběhne do konce 1. pololetí 2015 tak, abychom 
byli schopni na nový systém přejít od 1. ledna 2016. 

Z údajů ČAP vyplývá, že pojistný trh jako celek dosáhl velmi nízkého nárůstu 1, 1 % s tím, že životní 
pojištění mírně propadalo a neživotní pojištění mírně rostlo. Za těchto okolností je velice potěšující, 
že Hasičská vzájemná pojišťovna dosáhla mezi pojišťovnami, které oslovují stejného klienta, 
nejvyššího růstu obchodu, a to ve výši 15 %. Podařilo se tak splnit obchodní plán na 106,63 % 
a dosáhnout předpisu 591 mil. Kč, oproti plánovaným 551 mil. Kč. 

Jedním z hlavních cílů pojišťovny byla, a nadále bude, maximalizace hodnoty akcií, a proto nás těší, že 
hospodaření společnosti skončilo v minulém roce s čistým ziskem ve výši 9 151 tis. Kč. 

Nárůst obchodních činností se podařil zejména díky zvýšení objemu předepsaného pojistného 
v povinném ručení. Zde je třeba podotknout, že v prvním roce se z nového pojistného předepsaným 
způsobem odvádí část přijatého pojistného na krytí závazků ze škod, které nejsou přiřazeny 
konkrétním pojištěným u jednotlivých pojišťoven, ale které řeší ČKP. I přes tyto náklady je pozitivní, 
že Hasičská vzájemná pojišťovna dosáhla zisku. 

Hasičská vzájemná pojišťovna v zájmu dosažení lepších hospodářských výsledků v budoucnosti 
přistoupila k zásadní úpravě pojištění plodin v zemědělském pojištění a výrazně navýšila spoluúčast 
pojištěných na pojistných událostech tak, aby došlo ke zlepšení technických výsledků v tomto 
pojištění. Samozřejmě, že toto restriktivní opatření, stejně jako navyšování pojistného pro segment 
povinného ručení, bude mít za následek snížení dynamiky obchodních činností v roce 2015, čímž 
bychom chtěli zdůvodnit i to, že pro rok 2015 plánujeme předepsané pojistné ve výši 560 mil. Kč, což 
je méně, než bylo dosaženo v roce 2014. 

Rok 2014 se stal prvním rokem platnosti nového občanského zákoníku, který přinesl i do 
pojišťovnictví řadu změn. Implementace nové legislativy pokračovala i v letošním roce tak, jak je 
přinášela praxe a probíhala ve všech úsecích pojišťovny. 

Obchodní úsek i v roce 2014 pokračoval v nastavené tendenci osobně oslovit své klienty, maximálně 
se pokusit znát potřeby svých zákazníků, a za tímto účelem inovovat stávající produkty a připravit 
pojištění nová. Proto se zabýval zejména přípravou nových produktů pro naše tradiční klienty, tedy 
obyvatele venkova, a právě pro ně bude v roce 2015 připraveno nové občanské pojištění, pojištění 
úrazu, pojištění drobných živnostníků a pojištění majetku či odpovědnosti malých a středních obcí. 

Zároveň jsme se věnovali rozvíjení spolupráce s velkými partnery v oblasti prodeje pojištění 
a nemenší péče byla věnována vlastní obchodní síti, a to především v oblasti odborné způsobilosti, 
obchodních dovedností, umění oslovit nové klienty a poznat jejich potřeby. 

Vnímáme však i tendenci pojistného trhu a cítíme velké rezervy v moderním sjednávání on-line 
pojištění. I zde se chystáme podniknout potřebné kroky. 

Díky usilovné práci odboru upisování pojišťovacích rizik, se Hasičské vzájemné pojišťovně také 
podařilo udržet se v řadách soupojistitelů velkých rizik. 

V současné době spravuje Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 184 158 smluv a spolupracuje s 828 
pojišťovacími zprostředkovateli. 

V úseku likvidace patřil rok 2014 mezi ty klidnější – velké živelní události se naší zemi vyhnuly. Celkem 
bylo nahlášeno 12 022 pojistných událostí a vyplaceno 263 800 571 Kč pojistného plnění. 
Přetrvávajícím problémem jsou škody na zemědělských produktech. Představenstvo tak muselo 
přistoupit k opatřením v zemědělském pojištění, od kterých očekává zvýšení jeho rentability. Již 
v průběhu roku se projevily také dopady účinnosti nové legislativy, a to především na výši úhrad škod 
na zdraví, které se výrazně zvýšily. Úsek likvidace se také podílel, ve spolupráci s obchodním úsekem, 
na přípravě pojistných podmínek pro nově připravované produkty a na úpravách stávajících 
produktů. 
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Provozní úsek se zabýval zpracováním a správou pojistných smluv a kontrolou nad platební 
schopností klientů.  

Rok 2015 je rokem, kdy přechází výkaznictví pojišťoven ze systému Solvence I na systém Solvence II. 
V rámci tohoto přechodu jsou ČNB stále více a více uplatňovány principy dohledu nad pojišťovnami 
a je kladen stále větší důraz na stabilitu základního kapitálu pojišťoven a jejich solventnost. Na 
zvládnutí těchto požadavků dozorového orgánu pracoval především odbor zajištění a pojistné 
matematiky, který dále zajišťoval správné ohodnocení rizik, aplikaci odpovídajících pojistných sazeb 
a sjednání odpovídajícího zajištění u renomovaných nadnárodních společností. 

Implementací kontrolních a řídících aspektů regulačního systému Solvence II a uvedení interních 
procesů pojišťovny do souladu s touto normou se zabývala Kancelář generálního ředitele, která se 
vedle této agendy v loňském roce také zabývala řadou soudních sporů, vymáháním dlužného 
pojistného a vedením zaměstnanecké agendy. Zároveň se operativně věnovala problémům vzniklým 
s platností nového občanského zákoníku a spolupracovala i na přípravě pojistných podmínek nových 
a novelizovaných produktů. 

Domníváme se, že Hasičská vzájemná pojišťovna odvedla v loňském roce velký kus práce a neméně 
velký kus odvede i v roce letošním. 

V roce 2015 se zaměříme na ziskovost pojišťovny a posílení jejího postavení na pojistném trhu. Máme 
v plánu oslovit stávající i potenciální klienty s novým občanským, úrazovým pojištěním a pojištěním 
živnostníků a uzavřít pojištění v celkovém objemu 560 mil Kč. 
 
V souvislosti s náročností hodnoceného roku nám dovolte, abychom jménem představenstva 
poděkovali všem našim zaměstnancům, bez jejichž úsilí, obětavosti a odpovídajícího pracovního 
nasazení by nebylo možné vše zvládnout. 
 
Velké poděkování rovněž patří naším obchodním partnerům za výbornou spolupráci, děkujeme 
rovněž akcionářům i příznivcům naši pojišťovny a v neposlední řadě i všem naším klientům za 
projevenou důvěru. 
 
 
 
 
 
 

Hana Kolbabová                 Ing. Josef Kubeš 
          členka představenstva                            člen představenstva 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.                                      Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
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