
 

 

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,  

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. pracovala stále v roce 2015 na principech německého 

modelu řízení s tímto složením statutárního orgánu: 

Dozorčí rada:  

Ing. Karel Richter, předseda 

Členové: 

JUDr. Zdenka Čížková 

Ing. Václav Křivohlávek 

Mgr. Jarmila Kopáčová 

Ladislav Slabý 

Představenstvo: 

Ing. Vladimíra Ondráková, předseda představenstva 

Členové: 

Ing. Josef Kubeš 

Hana Kolbabová 

 

Před  začátkem  roku  2015  se  předpokládalo,  že  od  1.  1.  2016  začne  platit  nový  regulační 

systém  Solvency  II. Kromě dalších podstatných  záležitostí,  které  tento nový  systém oproti 

stávající legislativě řeší, navyšuje i požadavek na základní kapitál s ohledem na provozovaná 

pojišťovací  odvětví.  Požadavek  na  základní  kapitál  pro  provoz  životního  pojištění  v tomto 

novém předpisu narůstá z dosavadních 90 mil. Kč na 105 mil. Kč. Pojišťovna měla tudíž před 

sebou v roce 2015 nelehký úkol, a to dosáhnout obchodních výsledků, které byly schváleny 

orgány společnosti pro rok 2015 a zároveň dosáhnout dobrého hospodářského výsledku, aby 

bylo možno  umazat  kumulovanou  ztrátu  z minulých  let,  do  té míry,  že  budeme mít  pro 

pojišťování  v obou  oblastech,  jak  v životním,  tak  i  neživotním  pojištění,  dostatečnou  výši 

použitelného  základního  kapitálu.  Přesně  to  se  nám  podařilo.  Přestože  novela  zákona 

o pojišťovnictví do dnešního data nebyla schválena a  tudíž není účinná, Hasičská vzájemná 

pojišťovna aktuálně plní kapitálové požadavky Solvency II. 

 

Ze  statistik  České asociace pojišťoven vyplývá,  že pojistný  trh ve  sledovaném období,  jako 

celek, dosáhl velmi nízkého nárůstu  ‐ 1% s tím, že neživotní pojištění mírně rostlo. Je proto 

potěšitelným  faktorem,  že  i  v roce  2015  splnila  pojišťovna  obchodní  plán  v celkovém 

předepsaném pojistném 562 mil. Kč.  

Naší  společnosti  se  dlouhodobě  daří  naplňování  obchodní  činnosti,  za  čísly  a  procenty 

nárůstu však musí být především spokojený klient. Je to prvořadým cílem všech neustálých 

inovací  našich  produktů.  Naše  klienty  jsme  na  podzim  roku  2015  rovněž  oslovili  novým 

pojištěním – Komplexní pojištění občanů a Rodinné úrazové pojištění  ‐ dosavadní výsledky 

nás přesvědčují, že jsou tyto druhy pojištění plně konkurence schopné.  

Neustále  vnímáme  potřeby  i  tendenci  pojistného  trhu  a  jako  klíčový  je  pro  nás  pro  další 

období proto rozvoj v moderním sjednávání on‐line pojištění. 



 

 

Současně jsme se věnovali intenzivní spolupráci s našimi partnery v oblasti prodeje pojištění 

a rovnocennou péči věnujeme  i vlastní obchodní síti, a to především v oblasti periodického 

proškolování odborné způsobilosti. 

Také díky usilovné práci odboru upisování pojistných rizik, se naší pojišťovně podařilo udržet 

naše podíly v soupojištění velkých rizik.  

Jak  je  výše  uvedeno,  pyšníme  se  rekordním  čistým  ziskem  ve  výši  19 mil.  Kč,  což  bude 

pozitivně  vnímáno  odbornou  veřejností  a  posílí  to  reference  HVP  na  pojistném  trhu.  Na 

kvalitní  hospodaření  pojišťovny  pozitivně  zapůsobilo  rozhodnutí managementu  v omezení 

rizikových produktů, zejména v zemědělské pojištění a v navyšování sazeb povinného ručení, 

rovněž  tak  udržování  správní  režie  na  optimální  úrovni  a  pomohl  nám  i  klidnější  rok  – 

v oblasti nahlašování škod. 

V současné době spravuje Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 178 000 smluv a spolupracuje 

s 845 pojišťovacími zprostředkovateli. 

Jak  jsem  již ve zprávě uvedla, v roce 2015 bylo pojišťovně nahlášeno 11 248 škod a celkem 

bylo vyplaceno 294 717 tis. Kč pojistného plnění. 

Představenstvo  společnosti  po  celé  období  naplňovalo  usnesení  Valné  hromady  ze  dne 

4. 6. 2015  v Bílých Poličanech,  kterým bylo pověřené,  k prodeji  zámku  v Bílých Poličanech, 

a tím  usilovalo  o  změnu  struktury  aktiv  Hasičské  vzájemné  pojišťovny,  a.s.  tak,  aby  lépe 

vyhovovala potřebám pojišťovny.  

Pro plnění požadavků solventnosti rovněž přijalo představenstvo opatření v rámci životního 

pojištění  –  v průběhu  celého  roku  probíhaly  odkupy  pojistných  smluv  životního 

i důchodového  pojištění.  Tento  proces  byl  pro  pojišťovnu  ziskový  a  bude  probíhat 

i v následujícím období. 

Jsem přesvědčená, že Hasičská vzájemná pojišťovna odvedla v loňském roce velký kus práce 

a ve stejném tempu bude pokračovat i v roce příštím.  

I v roce 2016 se zaměříme na ziskovost pojišťovny a neustálé posilování  jejího postavení na 

pojistném  trhu. Máme  v plánu  oslovit  stávající  i  potencionální  klienty  s novým  pojištěním 

živnostníků  a novými druhů pojištění odpovědnosti  a uzavřít pojištění  v celkovém objemu 

565 mil. Kč. 

Za  náročný  a  úspěšný,  hodnocený  rok,  bych  chtěla  poděkovat  svým  kolegům  a  všem 

zaměstnancům.  

Velké poděkování patří rovněž našim obchodním partnerům za výbornou spolupráci, našim 

akcionářům i příznivcům naší pojišťovny.  

To nejdůležitější jsou naši klienti – díky za vaši důvěru, kterou nechceme zklamat! 

 

 

 

 

                Ing. Vladimíra Ondráková 

                        předsedkyně představenstva 


