
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Rozvaha k 31. prosinci 2016
(V tisících Kč)
Sídlo společnosti: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

2016 2016 2016 2015

Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

I. AKTIVA

B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 54 810 -53 952 858 4 294

C. Investice 483 446 -11 480 471 966 491 129

I. Pozemky a stavby, z toho: * 230 554 -8 792 221 762 230 140

1 Pozemky * 48 356 -4 856 43 500 48 356

2 Stavby * 182 198 -3 936 178 262 181 784

II. Investice v podnikatelských seskupeních 25 000 -2 688 22 312 8 997

1 Podíly v ovládaných osobách 25 000 -2 688 22 312 8 997

III. Jiné investice 227 892 227 892 251 992

2 Dluhové cenné papíry, v tom: 55 954 55 954 107 994

a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 55 954 55 954 107 994

6 Depozita u finančních institucí 168 036 168 036 140 096

7 Ostatní investice 3 902 3 902 3 902

E. Dlužníci 136 511 -11 811 124 700 110 829

 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 63 582 -11 717 51 865 53 526

  1. Pojistníci, z toho:                                         62 954 -11 717 51 237 53 058

  2. Pojišťovací zprostředkovatelé, z toho:                                         628 628 468

 II. Pohledávky z operací zajištění, z toho: 44 512 44 512 21 873

 III. Ostatní pohledávky, z toho: 28 417 -94 28 323 35 430

   a) pohledávky za ovládanými osobami 2 298 2 298 3 316

F. 59 252 -32 975 26 277 26 384

I. 38 531 -32 975 5 556 4 392

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 20 721 20 721 21 992

G. 40 486 40 486 47 583

II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 25 488 25 488 28 778

b) v neživotním pojištění 25 488 25 488 28 778

III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 14 998 14 998 18 805

a) dohadné položky aktivní 13 935 13 935 17 988

AKTIVA  CELKEM 774 505 -110 218 664 287 680 219

* Společnost provedla opravu srovnatelných údajů k 31.12.2015 v položce Pozemky a stavby  - snížení ocenění nemovitosti zámku Bílé

Poličany, které bylo nařízeno ČNB v roce 2016. Oprava byla provedena i na souvisejících položkách, a to Ostatní kapitálové fondy 

a ostatní závazky (odložený daňový závazek). Hodnoty jsou upraveny dle bodu I.5 přílohy k účetní závěrce.

Přechodné účty aktiv

Ostatní aktiva

Legenda

Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby", a 
zásoby

IČ: 46973451



A. Vlastní kapitál 286 049 260 707

I. Základní kapitál, z toho: 277 488 277 488

IV. Ostatní kapitálové fondy * 118 -11 598

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 2 250 2 250

VI. -7 433 -26 721

VII. 13 626 19 288

C. Technické rezervy 271 598 304 448

1. Rezerva na nezasloužené pojistné 113 205 124 256

a) hrubá výše 181 006 194 775

b) hodnota zajištění (-) -67 801 -70 519

2. Rezerva na životní pojištění 28 830 42 497

a) hrubá výše 28 830 42 497

3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 110 767 111 917

a) hrubá výše 250 449 259 969

b) hodnota zajištění (-) -139 682 -148 052

4. Rezerva na bonusy a slevy 1 421 1 404

a) hrubá výše 3 205 3 008

b) hodnota zajištění (-) -1 784 -1 604

6. Ostatní technické rezervy 17 375 24 374

a) hrubá výše 17 375 24 374

E. Rezervy 719

2. Rezerva na daně 719

G. Věřitelé 92 745 99 615

I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: 38 145 39 437

II. Závazky z operací zajištění, z toho: 36 002 34 834

V. Ostatní závazky, z toho: * 17 543 24 203

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 2 153 6 300

VII. Fond zábrany škod 1 055 1 141

H. Přechodné účty pasiv 13 176 15 449

II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 13 176 15 449

a) dohadné položky pasívní 13 176 15 449

664 287 680 219

* Hodnoty jsou upraveny dle bodu I.5 přílohy k účetní závěrce.

Legenda 2016 2015

PASIVA  CELKEM

Zisk nebo ztráta běžného účetního období

Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období

II. PASIVA



Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem 2016
(V tisících Kč)
Sídlo společnosti: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

2016 2016 2016 2015

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

a) předepsané hrubé pojistné 523 592

b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 233 352 290 240

c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) -13 692

d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajistitelů (+/-) 2 718 -10 974 301 214 316 229

2. Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu (položka III.6.) 122 549

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 2 713 1 960

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

a) náklady na pojistná plnění:

aa) hrubá výše 279 790

bb) podíl zajistitelů (-) 139 735 140 055

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:

aa) hrubá výše -8 035

bb) podíl zajistitelů (-) -8 370 335 140 390 156 923

5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) -6 736 -4 286

6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění 1 341 1 838

7. Čistá výše provozních nákladů:

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 31 470

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 3 290

c) správní režie 159 211

d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) 59 100 134 871 131 917

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 5 522 5 699

28 661 26 647

Legenda

10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu 
pojištění (položka III.1.)



2016 2016 2016 2015

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

a) předepsané hrubé pojistné 3 277

b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 61

c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-) -77 3 293 5 252

2. Výnosy z investic:

c) změny hodnoty investic 1 696

d) výnosy z realizace investic 1 696 4 081

5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

a) náklady na pojistná plnění:

aa) hrubá výše 19 711

bb) podíl zajistitelů (-) 19 711

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:

aa) hrubá výše -1 485

bb) podíl zajistitelů (-) -1 485 18 226 19 564

6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-):

a) rezervy v životním pojištění:

aa) hrubá výše -13 667

bb) podíl zajistitelů (-) -13 667

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění -246 -13 913 -15 730

8. Čistá výše provozních nákladů:

c) správní režie 942 942 958

9. Náklady na investice:

a) náklady na správu investic, včetně úroků 238

b) změna hodnoty investic 153

c) náklady spojené s realizací investic 391 1 207

10. Úbytky hodnoty investic 1 088 1 896

11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 11 9

12. Převod výnosů z investic na Netechnický účet (položka III.4.) 122 549

-1 878 880
13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu 
pojištění (položka III.2.)

Legenda



2016 2016 2016 2015

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 III. NETECHNICKÝ ÚČET

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 28 661 26 647

2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) -1 878 880

3. Výnosy z investic:

ab) výnosy z pozemků a staveb 1 559

bb) výnosy z ostatních investic 1 559

d) výnosy z realizace investic 1 559

122 549

5. Náklady na investice:

a) náklady na správu investic, včetně úroků 4 058

b) změny hodnoty investic 6 189 10 247

122 549

7. Ostatní výnosy 2 057 3 080

8. Ostatní náklady 2 007 5 403

9. Daň z příjmů z běžné činnosti 4 371 5 222

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 13 774 19 982

11. Mimořádné náklady 652 1 032

12. Mimořádné výnosy 392 678

13. Mimořádný zisk nebo ztráta -260 354

15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 408 340

13 626 19 28816. Zisk nebo ztráta za účetní období

6. Převod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.)

b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 

Legenda

4. Převedené výnosy investic z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.)



Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosincem 20
(V tisících Kč)
Sídlo společnosti: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2

Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Oceňovací 
rozdíly

Zisk (ztráta) Celkem

ZŮSTATEK K 1. 1. 2015 * 277 488 2 250 -15 025 -26 718 237 995

Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského 
výsledku

3 427 3 427

Čistý zisk/ztráta za účetní období 19 288 19 288

Zaokrouhlovací rozdíl -3 -3

ZŮSTATEK K 31. 12. 2015 * 277 488 2 250 -11 598 -7 433 260 707

Pohyby na základě změny legislativy * 16 003 16 003

ZŮSTATEK K 1. 1. 2016 277 488 2 250 4 405 -7 433 276 710

Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského 
výsledku

-4 287 -4 287

Čistý zisk/ztráta za účetní období 13 626 13 626

ZŮSTATEK K 31.12. 2016 277 488 2 250 118 6 193 286 049

* Hodnoty jsou upraveny dle bodu I.5 přílohy k účetní závěrce.
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I.  OBECNÝ OBSAH 

I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity   

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. ("pojišťovna") byla zapsána do 
obchodního rejstříku dne 11. listopadu 1992 s IČ: 469 73 451. 

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2016 jsou:  

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 75,01 % 

 Varinvest, a.s., v likvidaci 11,18 % 

 Moravia Banka, a.s. v likvidaci 7,11 % 

 Ostatní 6,70 % 

Společnost se zabývá pojišťovací činností od roku 1992. 

Společnost provozuje následující pojistná odvětví / skupiny pojištění: 

Životní pojištění 

- pojištění pro případ smrti, pro případ dožití a pro případ smrti nebo dožití 

- svatební pojištění a pojištění prostředků na výživu dětí 

- pojištění důchodu 

- pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění předchozích druhů 

Neživotní pojištění 

- pojištění úrazu a nemoci 

- pojištění motorových vozidel – odpovědnosti 

- pojištění motorových vozidel – ostatní druhy 

- pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám 

- pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy 

- pojištění obecné odpovědnosti  

- pojištění úvěru a záruky 

- pojištění jiných ztrát 
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Sídlo společnosti 

 Římská 2135/45 

 120 00 Praha 2 

 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2016: 

Členové představenstva 

Předseda: Ing. Vladimíra Ondráková 

Členové: Ing. Josef Kubeš, Hana Kolbabová,  

 Ing. Helena Bílková od 17. února 2016. 

 dne 23. února 2017 byl zvolen do představenstva Ing. Josef Moravec 

   

Jménem společnosti jednají: předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 
Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva 
nebo dva členové představenstva. 

Členové dozorčí rady 

Předseda: Ing. Karel Richter 

Členové: Ing. Václav Křivohlávek, CSc, JUDr. Zdeňka Čížková, Mgr. Jarmila 
Kopáčová, Ladislav Slabý,  

 od 23. června 2016  RSDr. Josef Jermář 
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Organizační struktura je uvedena níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojišťovna nemá organizační složku v zahraničí. 
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I. 2. Právní poměry 

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se 
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pojišťovnictví“), se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zákonem 
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), včetně 
příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými právními předpisy. 

I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky   

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami 
(dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“), českými účetními standardy pro účetní jednotky, 
které účtují podle vyhlášky 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

V důsledku novely výše zmíněných právních předpisů k 1. lednu 2016 došlo ke změně 
některých účetních metod blíže popsaných v bodě I.5. 

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. 

Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat 
ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji 
zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 

Všechny uvedené údaje jsou v tisících Kč (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 

I. 4. Důležité účetní metody 

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně a odpisován 
rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný 
majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve 
kterém byl pořízen. Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané 
doby používání hmotného a nehmotného majetku. 
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Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku: 

Dlouhodobý majetek Metoda Roky odepisování
 
Nehmotný majetek Lineární 5 let
Software Lineární 3 roky
Automobily Lineární 5 let
Inventář (podle povahy) Lineární 2–5 let
Ostatní (stroje, přístroje) Lineární 3 roky

(b) Investice 

Pozemky a stavby 

Pozemky a stavby jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pozemky se 
neodepisují, stavby se odepisují rovnoměrně po odhadovanou (zbytkovou) dobu 
životnosti. Odpisy a případné znehodnocení jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány 
v položce „Změna hodnoty investic“.  

Společnost vykázala k 31. 12. 2015 ocenění pozemků a budov v reálné hodnotě na 
základě znaleckých posudků. V roce 2016 na základě Rozhodnutí ČNB Společnost 
zaúčtovala u nemovitosti zámku Bílé Poličany snížení reálné hodnoty v souladu 
s posudkem Vysoké školy ekonomické v Praze, jehož zpracování zadala ČNB. Tato 
snížená hodnota pozemků a budov je v účetní závěrce končící dnem 31. 12. 2016 
vykázána jako výchozí ocenění ve smyslu Sdělení MF. 

Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku: 

Dlouhodobý majetek Metoda Roky odepisování 
Stavby 
Technické zhodnocení staveb 
Technické zhodnocení kulturní památky   

Lineární
Lineární
Lineární

36 – 83 let
36 – 83 let

15 let

 

Cenné papíry nespadající do klasifikace Podíly 

Cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně. 

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl cenný papír pořízen, včetně 
nakoupeného alikvótního úrokového výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho 
pořízením. 

Úrokovým výnosem se: 

a) u kuponových dluhových cenných papírů rozumí nabíhající kupon stanovený 
v emisních podmínkách a nabíhající rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a čistou 
pořizovací cenou, označovaný jako prémie nebo diskont. Čistou pořizovací cenou se 
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rozumí pořizovací cena kuponového dluhopisu snížená o naběhlý kupon k okamžiku 
pořízení cenného papíru,  

b) u bezkuponových dluhopisů a směnek rozumí nabíhající rozdíl mezi jmenovitou 
hodnotou a pořizovací cenou. 

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných 
papírů. Prémie či diskont jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku 
pořízení do data splatnosti lineární metodou.  

Cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu s výjimkou 
cenných papírů držených do splatnosti. 

Cenné papíry, o kterých je účtováno v aktivech a které nejsou považovány za účasti 
s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, se pro účely následného ocenění člení na 
cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo cenné 
papíry realizovatelné a cenné papíry držené do splatnosti. 

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou musí splňovat jednu z následujících 
podmínek: 

a) cenný papír je klasifikován k obchodování 

b) cenný papír je při prvotním zaúčtování účetní jednotkou označen za cenný papír 
oceňovaný reálnou hodnotou. 

Realizovatelným cenným papírem se rozumí cenný papír, který je finančním aktivem 
a pojišťovna se rozhodne jej takto klasifikovat, a který není klasifikován jako cenný 
papír oceňovaný reálnou hodnotou, ani cenný papír držený do splatnosti a ani dluhový 
cenný papír neurčený k obchodování. 

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční 
burze nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, 
která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový 
den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato 
nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou 
kvalifikovaného odhadu, případně na základě obecně uznávaných oceňovacích modelů, 
pokud tyto oceňovací modely zajišťují přijatelný odhad tržní hodnoty. 

Změna reálné hodnoty cenných papírů oceňovaných proti účtům nákladů a výnosů 
a cenných papírů realizovatelných se účtuje výsledkově.  

Společnost vykazuje dluhopisy držené do splatnosti k rozvahovému dni v naběhlé 
(amortizované) hodnotě. Cenné papíry držené do splatnosti mohou být pouze dluhové 
cenné papíry, které má účetní jednotka zřejmý úmysl a schopnost držet do splatnosti. 

Naběhlou (amortizovanou) hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení 
v účetnictví (pořizovací cena) zvýšená o naběhlé příslušenství a upravená o amortizaci 
diskontu / prémie a snížená o opravné položky. Opravné položky k cenným papírům 
drženým do splatnosti jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti 
emitenta, nikoliv změny bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých 
cenných papírů. 
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Pokud jsou cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na 
českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí 
přecenění reálnou hodnotou. 

U dluhových cenných papírů, kde z důvodu změny legislativy došlo během jejich držby 
ke změně účtování oceňovacích rozdílů z rozvahového na výsledkové, se kumulované 
oceňovací rozdíly zaúčtované v rozvaze odúčtují do výkazu zisku a ztráty až v případě 
prodeje nebo splatnosti daného cenného papíru. 

Investice v podnikatelských seskupeních (Podíly) 

Podílem v ovládaných osobách se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má 
společnost rozhodující vliv a dále se v této položce uvádějí i ostatní případy, kdy je 
pojišťovna ovládající osobou. Rozhodujícím vlivem se rozumí schopnost pojišťovny 
řídit finanční a operativní politiku jiné společnosti, a tak dosahovat prospěchu z jejích 
aktivit. 

Rozhodující vliv pojišťovna vykonává vždy, když splňuje alespoň jednu z následujících 
podmínek: 

a) je většinovým společníkem, nebo 

b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným 
společníkem nebo společníky, nebo  

c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou 
statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy 
dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem. 

Podíly jsou k okamžiku pořízení a k rozvahovému dni oceňovány v pořizovací ceně. 
Pořizovací cenou se rozumí cena, za níž byl podíl pořízen, včetně přímých nákladů 
souvisejících s jeho pořízením. Stejně jako pro ostatní položky aktiv společnost 
k rozvahovému dni provádí test na potenciální snížení hodnoty podílů. 

Depozita u finančních institucí 

Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení a k rozvahovému dni 
oceňovány v pořizovací ceně zvýšené nebo snížené o úrokové výnosy nebo náklady. 
V příloze účetní závěrky je za reálnou hodnotu těchto depozit považována jejich účetní 
hodnota. 

(c) Opravné položky 

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou 
investic vykazovaných v reálné hodnotě. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles 
hodnoty jednotlivých aktiv. Jeho výše je stanovena na základě odborného posouzení 
rizik provedeného vedením společnosti. Tvorba a použití opravných položek 
k pohledávkám z operací přímého pojištění a zajištění je vykázána v položkách Ostatní 
technické náklady, očištěné o zajištění a Ostatní technické výnosy, očištěné o zajištění. 
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Opravné položky k pojistníkům stanoví společnost na základě analýzy jejich 
návratnosti. Opravné položky jsou tvořeny jednak paušálně na základě věkové struktury 
pohledávek a dále zohledňují riziko neplacení pro některé individuální případy.  

Opravné položky k dluhopisům drženým do splatnosti se účtují pouze v případě, že 
existuje riziko spojené s nesplácením jmenovité hodnoty dluhopisu, výnosů z dluhopisu 
nebo obojího. 

Opravné položky k investicím do nemovitostí jsou tvořeny nejprve 
oproti zbývajícím oceňovacím rozdílům z těchto nemovitostí ve vlastním kapitálu a 
po jejich plném rozpuštění přes účty výkazu zisku a ztráty.  

(d) Odpisy 

Pohledávky jsou odpisovány v okamžiku, kdy pohledávka zanikne nebo se stane trvale 
nedobytnou.  

(e) Trvalé snížení hodnoty aktiv 

Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého snížení hodnoty aktiv, která nejsou 
přeceňována na reálnou hodnotu. Trvalé snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto 
výsledkově. 

(f) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 

Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, obnovovací provize a ostatní 
pořizovací náklady zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv 
v průběhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících 
účetních období. Ke konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše 
časově rozlišených pořizovacích nákladů, a to na základě testu postačitelnosti 
pojistného. 

Neživotní pojištění 

Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním 
pojištění vychází z celkové výše nákladů na pořízení pojistných smluv vzniklých 
v běžném účetním období a je vypočtena na základě poměru hrubé výše rezervy na 
nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému za 
účetní období. Částky časového rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 
jsou stanoveny pro jednotlivá odvětví neživotních pojištění. 

(g) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené 
dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové 
sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou 
aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané 
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daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka 
uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost 
o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. 

(h) Rezerva na nezasloužené pojistné 

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena jak u životních, tak i u neživotních 
pojištění, s výjimkou životního pojištění s jednorázovým pojistným. Výše této rezervy 
odpovídá části předepsaného pojistného, která časově souvisí s následujícím nebo 
s pozdějším účetním obdobím, a stanoví se jako souhrn těchto částí pojistného 
vypočítaný podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody "pro rata temporis". 

(i) Rezerva na životní pojištění  

Výše rezervy na životní pojištění představuje souhrn rezerv vypočítaných podle 
jednotlivých smluv životních pojištění. Rezerva na životní pojištění představuje 
hodnoty budoucích závazků pojišťovny, vypočtené pojistně matematickými metodami 
včetně již přiznaných a připsaných podílů na zisku a rezerv na náklady spojené se 
správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného. 

Společnost účtuje o zillmerované rezervě. Použitím zillmerizační metody dochází 
k časovému rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v životním pojištění. 
Tyto náklady jsou pojistně technickými metodami započítány v rezervě na životní 
pojištění.  

(j) Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 

Rezervy na pojistná plnění v životním i neživotním pojištění jsou tvořeny ve výši 
předpokládaných nákladů na pojistné události: 

a) hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období 
nezlikvidované (RBNS), 

b) do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR). 

Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce 
účetního období je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných pro jednotlivé pojistné 
události. 

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se 
rezerva stanovuje metodou Chain Ladder. 

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění se nediskontuje s výjimkou rezervy na pojistná 
plnění vyplácená formou rent (zejména u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 

Při tvorbě rezervy na pojistná plnění v případě pojistných událostí, kde pojišťovna 
vystupuje jako vedoucí soupojistitel, společnost postupuje v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
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Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně 
zobrazenou na základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, 
konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných událostí nebo nově 
zjištěných skutečností, které mohou mít za následek významné změny konečných 
hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém 
jsou zjištěny. Použité postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány.  

(k) Rezerva na bonusy a slevy 

Rezerva na bonusy a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami. Rezerva 
v neživotním pojištění je tvořena především v případech, kdy pojišťovně vzniká 
vzhledem k příznivému škodnému průběhu povinnost vyplatit pojistníkovi zpět část 
pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu období. 

(l) Ostatní technické rezervy 

Položka ostatní technické rezervy obsahuje rezervu na splnění závazků z použité 
technické úrokové míry a rezervu na závazky Kanceláře. 

Představenstvo společnosti přehodnotí na konci každého účetního období výši ostatní 
technické rezervy, a to na základě všech informací dostupných k datu sestavení účetní 
závěrky. 

Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry  

Společnost provádí k datu účetní závěrky test postačitelnosti technických rezerv 
životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti rezerv“), jehož cílem je prověřit 
postačitelnost celkové výše rezerv životních pojištění (rezervy na nezasloužené 
pojistné, rezervy pojistného životních pojištění, rezervy na pojistná plnění). 

Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků. 

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota závazků vůči pojistníkům 
stanovená na základě nejlepšího odhadu předpokladů budoucího vývoje vstupních 
parametrů upravených o přirážky na riziko a neurčitost.  

Rezervy jsou nepostačitelné, pokud je minimální hodnota pojistných závazků vyšší než 
celková výše životních rezerv snížená o odpovídající neamortizované pořizovací 
náklady a jiná nehmotná aktiva. Zjistí-li společnost na základě testu postačitelnosti, že 
celková výše technických rezerv životních pojištění je nedostatečná, vytvoří rezervu na 
splnění závazků z použité technické úrokové míry ve výši této nepostačitelnosti. 

Změnu stavu této rezervy společnost vykazuje v položce II.6.b) ve výkazu zisku a ztráty. 
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Rezerva na závazky Kanceláře 

Společnost je členem České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“).  

Rezerva na závazky Kanceláře je rezervou na splnění závazků z ručení za závazky 
Kanceláře podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 
Rezerva je určena ke krytí uvedených závazků, k jejichž plnění Kancelář nemá 
odpovídající aktiva. Tuto rezervu tvoří pojišťovna v rozsahu, v jakém se podílí na 
celkových závazcích Kanceláře, její výše se stanoví matematicko-statistickými 
metodami. 

Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných informací ke dni sestavení 
účetní závěrky toho názoru, že výše vytvořené rezervy je přiměřená pro krytí nákladů 
na pojistné události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se závazkem z titulu 
povinně smluvní odpovědnosti, který společnost převzala. Konečná výše nákladů na 
pojistné události bude přesně známa až za několik let. Podíl společnosti na těchto 
nákladech na pojistná plnění bude určen podle jejího podílu na trhu tohoto druhu 
pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných událostí. 

(m)  Hodnota zajištění na pojistně technických rezervách 

Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po 
zohlednění hodnoty zajištění. Výše této hodnoty je stanovena na základě ustanovení 
příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajistiteli a dále s přihlédnutím 
k principu opatrnosti. 

Společnost vykazuje hodnotu zajištění na rezervě na nezasloužené pojistné, na rezervě 
na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí a na rezervě na bonusy a slevy. 
Zajistitelé se nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách.  

(n) Rezervy  

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, které jsou jasně definovány 
a jejichž vznik je pravděpodobný nebo jistý, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke 
kterému vzniknou. 

Rezerva na daně 

Rezerva na daně se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze 
splatné daně z příjmů právnických osob. O jejím použití se účtuje v okamžiku podání 
daňového přiznání. 

(o) Předepsané pojistné 

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv 
během účetního období, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela 
nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím. 
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(p) Náklady na pojistná plnění 

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných 
plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují externí náklady 
pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují 
o regresy, inkasa a jiné obdobné nároky pojišťovny. 

O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné 
události a stanovení výše plnění. 

(q) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady 
vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv.  

(r) Náklady a výnosy z investic 

Způsob účtování o nákladech a výnosech z investic a jejich rozdělení mezi účty životního 
a neživotního pojištění 

Náklady a výnosy ze složek investic náležejících pojistným odvětvím životního 
pojištění jsou zaúčtovány na technický účet životního pojištění. 

Ostatní náklady a výnosy z investic, které nesouvisí s životním pojištěním, jsou prvotně 
zaúčtovány na netechnický účet a jejich poměrná část je následně převedena na 
technický účet neživotního pojištění.  

Způsob účtování realizace investic 

Společnost při účtování o realizaci investic používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu 
s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných 
finančních nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty. 

(s) Fond zábrany škod 

Na základě novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015, je pojišťovna povinna dle § 23a odst. 2 
odvádět do fondu zábrany škod nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění 
odpovědnosti za každý kalendářní rok. 

(t) Rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění 

Společnost účtuje o společných položkách životního a neživotního pojištění metodou 
dle vyhlášky 502/2002 Sb. Tato metoda spočívá v členění jednotlivých položek podle 
toho, ke kterému pojistnému odvětví se vztahují. U položek, které nejsou přímo 
přiřaditelné, používá společnost následující klíč:  
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V závislosti na počtu platných smluv v odvětví životních a odvětví neživotních pojištění 
se z položek, které nejsou přímo přiřaditelné alokuje 0,5 % do odvětví životních 
pojištění a 99,5 % do odvětví neživotních pojištění. 

Ostatní náklady a výnosy 

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo 
na technický účet životního a neživotního pojištění nebo netechnický účet. Náklady 
a výnosy, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na 
netechnický účet a následně převedeny na technický účet životního či neživotního 
pojištění. V závislosti na počtu platných smluv v odvětví životních a odvětví 
neživotních pojištění se z položek, které nejsou přímo přiřaditelné alokuje 0,5 % do 
odvětví životních pojištění a 99,5 % do odvětví neživotních pojištění. 

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady přímo 
nesouvisející s pojištěním a zajištěním. 

(u) Přepočty cizích měn 

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu 
vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, případně kurzem, 
za jaký byla transakce realizována. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního 
kurzu ČNB, platného k danému dni. Pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzové 
zisky a ztráty výsledkově. 

 

(v) Aktivní a pasivní zajištění 

Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůstatkové hodnotě technických rezerv 
krytých předmětnými existujícími zajistnými smlouvami snižují hrubou výši 
technických rezerv. 

Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných plněních, zajistné provize 
a zajistné se ve výkazu zisku a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých 
hodnot. Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v plné výši vykázána ve výkazu zisku 
a ztráty. 
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I. 5. Změny účetních metod a opravy minulých období  

Na základě novel právních předpisů zmíněných v bodě I.3. Společnost upravila 
k 1. lednu 2016 oceňování vybraných položek investic. Uvedené změny byly provedeny 
následujícím způsobem: 

Pozemky a stavby 

Společnost oceňovala pozemky a stavby do konce roku 2015 reálnou hodnotou. Od roku 
2016 jsou tyto položky oceňovány v souladu s bodem I.4.(b). Reálná hodnota těchto 
investic zjištěná k 31. prosinci 2015 je použita jako výchozí ocenění k 1. lednu 2016.  
Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. prosinci 2015 bude Společností v položce „A.IV. 
Ostatní kapitálové fondy“ ponechán do okamžiku realizace, zejména prodeje, kdy se 
uvedený oceňovací rozdíl převede do položek výkazu zisku a ztráty. 

Mimo dopadu novel právních předpisů společnost provedla opravu srovnatelných údajů 
k 31. 12. 2015 v položce Pozemky a stavby – snížení ocenění nemovitosti zámku Bílé 
Poličany, které bylo nařízeno ČNB v roce 2016.  

Dopad této opravy do výkazů je zobrazen v níže uvedené tabulce: 

  31.12.2015 oprava 31.12.2015

Aktiva celkem 728 443 -48 224 680 219

C.I. Pozemky a stavby 278 364  -48 224 230 140

Pasiva celkem 728 443 -48 224 680 219

A.IV. Ostatní kapitálové fondy 27 602 -39 200  -11 598

 - pozemky a stavby  52 115 -48 224 3 891

 - odložená daň -10 056 9 024  - 1 032

 G.V. Ostatní závazky  33 227 -9 024  24 203

 

Investice v podnikatelských seskupeních (Podíly) 

Společnost oceňovala podíly do konce roku 2015 reálnou hodnotou. Od roku 2016 jsou 
tyto položky oceňovány v souladu s bodem I.4.(b). Reálná hodnota těchto investic 
zjištěná k 31. prosinci 2015 je použita jako výchozí ocenění k 1. lednu 2016. Oceňovací 
rozdíl vykázaný k 31. prosinci 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ 
Společnost jednorázově zúčtovala proti položce „C.II. Investice v podnikatelských 
uskupeních“. Celkový dopad na výkazy Společnosti je zobrazený v následující tabulce: 

  31.12.2015 úprava 1.1.2016

Aktiva celkem 680 219 16 003 696 222

C.II. Investice v podnikatelských seskupeních 8 997  16 003 25 000

Pasiva celkem 680 219 16 003 696 222

A.IV. Ostatní kapitálové fondy -11 598 16 003  4 405

 - investice v podnikatelských seskupeních  -16 003 16 003 0
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I. 6. Řízení rizik 

V souladu se Zákonem o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb. společnost zajistila nastavení 
řídicího a kontrolního systému tak, aby pokrýval veškeré činnosti společnosti.  

Řídicí a kontrolní systém společnosti je nastaven tak, aby umožňoval soustavné 
a systematické řízení rizik. 

Společnost je vystavena pojistnému riziku přirozeně vyplývajícímu z upsaných 
pojistných smluv a dalším rizikům, zejména tržnímu, úvěrovému, operačnímu, likvidity 
a koncentrace. 

Zásady a postupy pro řízení rizik jsou ucelené a propojené se zásadami a postupy pro 
udržování kapitálu ke krytí těchto rizik. 

Za řízení rizik je ve společnosti zodpovědný risk manažer. 

(a) Pojistné riziko v neživotním pojištění 

Společnost je vystavena pojistnému riziku a riziku z upisování pojistných smluv v rámci 
poskytování produktů neživotního pojištění.  

Pojistné riziko vyplývá z nejistoty týkající se období, frekvence a výše škod krytých 
pojistnými smlouvami.  

Nejvýznamnější částí je riziko z nedostatečné výše technických rezerv, jakož i riziko 
plynoucí z výše pojistného. Výše pojistného se stanovuje na základě historických 
předpokladů, které se mohou lišit od skutečnosti. Na určení výše rezerv může mít 
významný vliv riziko trendu, riziko odhadu, změna předpokladů atd. K eliminaci rizika 
při stanovování dostatečné výše rezerv se používají testy přiměřenosti rezerv a analýza 
citlivosti na změny předpokladů. 

K řízení pojistného rizika společnost využívá interní směrnice pro vývoj a oceňování 
produktů, stanovení výše technických rezerv, strategii zajištění a pravidla upisování. 

Koncentrace pojistného rizika 

Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá událost nebo série 
událostí může významně ovlivnit závazky společnosti. Koncentrace pojistného rizika 
pak určuje rozsah možného vlivu těchto událostí na výši závazků společnosti. Tato 
koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy nebo malého počtu souvisejících 
smluv, a váže se k okolnostem, které byly důvodem vzniku významných závazků. 
Koncentrace pojistného rizika může vznikat z akumulace rizik v rámci několika 
individuálních skupin smluv, může nastat v případě vzniku málo frekventovaných 
událostí velkého rozsahu (např. živelní pohromy), jako i v případě vedení závažných 
soudních sporů, či v případě změny legislativy. 
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Koncentrace z územního hlediska 

Převážná část upisovaných rizik se nachází v České republice. Riziko, kterému je 
společnost vystavena, není z geografického hlediska významně koncentrované na 
jakoukoli skupinu pojištěných, co se týká sociálních, profesních nebo věkových kritérií. 

(b) Pojistné riziko v životním pojištění 

Společnost je vystavena rizikům vyplývajícím z nepříznivého vývoje předpokladů 
v porovnání s tím, jak byly stanoveny při oceňování produktů. Jde např. o riziko 
nepříznivého vývoje úmrtnosti nebo dožití, riziko odlišného vývoje investičních výnosů 
nebo riziko vyplývající z neočekávaného vývoje nákladové inflace, či chování klientů 
v případě ukončení smlouvy. V těchto případech se jedná o nebezpečí ztráty v důsledku 
nevyrovnanosti mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním, investičními 
výnosy a náklady. 

Dalšími riziky jsou např. objektivní a subjektivní riziko pojištěného. Objektivní riziko 
je dané objektivními faktory, jako je věk, pohlaví, zdravotní stav, profese. Subjektivní 
riziko je dané subjektivními faktory jako snaha pojištěného zachovat si svůj život, zdraví 
nebo špatná finanční situace. 

Další rizika, kterým je společnost vystavena, jsou: 

- Rizika s nízkou frekvencí výskytu a významným dopadem, které v životním 
pojištění mohou představovat jakoukoli pojistnou událost, kterou je postiženo více 
pojištěných osob ve stejném čase a stejném místě (např. živelní pohromy) 

- Riziko koncentrace vysokých pojistných částek, které sice netvoří významnou část 
portfolia, ale mohou značně ovlivnit výšku pojistných plnění a tím i hospodářský 
výsledek společnosti 

Cílem řízení rizik je identifikace, kvantifikace a eliminace rizik tak, aby nedocházelo ke 
změnám, které mají negativní vliv na hospodářský výsledek a vlastní kapitál 
společnosti. 

Vzhledem k tomu že Společnost aktuálně životní pojištění nenabízí, je hlavním 
postupem při identifikaci, kvantifikaci a eliminaci rizik test postačitelnosti rezerv, 
kterým společnost prověřuje výši technických rezerv v životním pojištění vzhledem 
k aktualizovaným předpokladům. V rámci těchto postupů se též zjišťuje míra citlivosti 
výsledků na změnu jednotlivých předpokladů. 

Riziko, kterému je společnost vystavena, není významně koncentrované na jakoukoli 
skupinu pojištěných. 

K řízení pojistného rizika společnost využívá zejména zajištění a obezřetnou upisovací 
politiku. 
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Strategie zajištění 

Společnost některá rizika z uzavíraných pojistných smluv zajišťuje s cílem omezení 
rizika ztráty a s cílem chránit vlastní kapitálové zdroje. Zajistný program společnosti je 
založený na zajistných smlouvách s externími zajistiteli.  

Společnost uzavírá neproporcionální zajistné smlouvy s cílem snížit rizikovou 
angažovanost. Limity maximální čisté angažovanosti (vlastní vruby) v jednotlivých 
pojistných odvětvích jsou přehodnocovány každý rok.  

(c) Tržní riziko 

Společnost je vystavena tržnímu riziku, které vyplývá z otevřených pozic v úrokových, 
měnových a akciových nástrojích, které jsou všechny vystaveny obecným a specifickým 
pohybům na trhu. 

Hlavním rizikem je skutečnost, že výnosy z finančního majetku nebudou postačovat na 
financování závazků vyplývajících z pojistných smluv. 

Tržní riziko je soustavně sledováno, měřeno a řízeno za použití Asset/Liability 
managementu (ALM). Základní technikou ALM je přizpůsobování splatnosti aktiv 
závazkům, které vyplývají z pojistných smluv. 

Asset/Liability management (ALM) 

Základním cílem ALM je dosažení souladu ve struktuře aktiv a závazků, a to zejména 
z hlediska jejich splatnosti, úrokových sazeb a měnové struktury. Smyslem je 
zabezpečit, aby aktiva permanentně generovala dostatečné cash flow v potřebné měnové 
struktuře nutné na krytí splatných závazků vůči klientům (včetně garantovaných 
výnosů) a zároveň umožňoval produkovat přiměřený zisk pro akcionáře. 

Za tímto účelem se ve společnosti uskutečňuje pravidelný monitoring aktiv a závazků 
s vyústěním do kalkulace stavu ALM, která umožňuje sledovat a porovnávat strukturu 
aktiv a závazků z hlediska jejich splatnosti, dosahovaných a garantovaných úrokových 
sazeb a z hlediska jejich měnové struktury. Výstupy tohoto druhu jsou jedním 
z podkladů pro rozhodování o další alokaci finančních investic. 

Úrokové riziko 

Společnost je vystavena úrokovému riziku v důsledku dopadů výkyvů aktuálních 
tržních úrokových sazeb. Reálná hodnota a výnosy z investic mohou v důsledku těchto 
změn růst, ale i klesat. 

Kromě změn v hodnotě majetku dochází v případě výkyvů úrokových sazeb i ke 
změnám na straně závazků. 

Společnost na základě analýzy peněžních toků sestavuje portfolia cenných papírů, 
jejichž hodnota se mění s hodnotou pasiv, pokud se změní úroková sazba. 
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Riziku změny cash flow v důsledku změny úrokové sazby jsou vystaveny především 
smlouvy s garantovanou úrokovou mírou, kde klient porovnává garantovaný výnos ve 
smlouvě s nabízeným výnosem na trhu. V případě, že se úrokové sazby na trhu zvýší, 
může u některých smluv dojít k růstu stornovosti anebo naopak v případě snížení 
úrokových sazeb mohou klienti ve větší míře uplatňovat nárok na výplatu pojistného 
plnění formou důchodu nebo může dojít na odklad výplaty s garantovaným výnosem, 
který je vyšší než výnos nabízený na trhu. 

Riziko volatility cen 

Společnost je vystavena riziku volatility cen. Je to riziko, že se hodnota finančního 
nástroje bude měnit v důsledku změn tržních cen. Tyto změny mohou být způsobeny 
faktory specifickými pro jednotlivý nástroj nebo způsobeny jejich emitenty nebo faktory 
ovlivňujícími všechny nástroje obchodované na kapitálovém nebo peněžním trhu. 

Společnost řídí své investice do akcií pomocí diverzifikace portfolia a stanovením 
a sledováním limitů pro investice. 

Měnové riziko 

Společnost je vystavena měnovému riziku v důsledku transakcí v cizích měnách a aktiv 
a pasiv denominovaných v cizích měnách. Vzhledem k tomu, že společnost sestavuje 
účetní závěrku v českých korunách, mají změny měnových kurzů české koruny vůči 
těmto měnám dopad na účetní závěrku společnosti. 

(d) Úvěrové riziko 

Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z neschopnosti protistrany 
uhradit splatné částky v plné výši. 

Hlavní oblasti, kde je společnost vystavena úvěrovému riziku: 

- Hodnota zajištění na pojistných závazcích 

- Dlužné pojistné 

- Riziko nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic 

Ke koncentraci úvěrového rizika dochází v případech skupin smluvních protistran, které 
mají obdobné ekonomické charakteristiky a jejichž schopnost plnit smluvní závazky je 
podobně ovlivňována změnami ekonomických či jiných podmínek. 

Společnost stanovuje limity pro skladbu investic a pro jednotlivé emitenty/protistrany 
podle jejich úvěrové kvality a pravidelně monitoruje jejich dodržování. Limity jsou 
pravidelně přehodnocovány. 

Dlužné pojistné se průběžně sleduje a způsob tvorby opravných položek je popsaný 
v bodě I.4.(c). 
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(e) Operační riziko 

Operační riziko je riziko potenciální ztráty vyplývající z chybějících nebo 
nedostatečných interních procesů, lidských zdrojů a ze systémů nebo z jiných příčin, 
které mohou vznikat jak v důsledku vnitřních, tak vnějších událostí. 

Společnost analyzuje tato rizika a navrhuje úpravy pracovních postupů a procesů s cílem 
eliminace událostí nesoucích ztrátu z titulu operačních rizik. 

(f) Riziko likvidity 

Společnost je vystavena denním požadavkům na likviditu, které vyplývají z pojistných 
plnění. Riziko likvidity je riziko, že hotovost na zaplacení závazků nemusí být 
k dispozici v čase splatnosti za přiměřené náklady. 

Potřeba likvidity se nepřetržitě monitoruje za účelem zabezpečení potřebných zdrojů. 

Společnost má k dispozici různé zdroje financování a v souladu s platnou legislativou 
drží dostatečnou část investic v likvidních finančních nástrojích. 
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II.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE 

II. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2016 následující 
položky: 

2016 Software Ostatní Celkem
Pořizovací cena k 1.1.2016 54 144 211 54 355
Přírůstky 459 0 459
Úbytky 4 0 4
Pořizovací cena k 31.12.2016 54 599 211 54 810
Oprávky k 1.1.2016 49 849 211 50 060
Odpisy 387 0 387
Úbytky oprávek 4 278 0 4 278
Oprávky k 31.12.2016 53 741 211 53 952
Zůstatková cena k 1.1.2016 4 294 0 4 294
Zůstatková cena k 31.12.2016 858 0 858

 

II. 2. Investice 

(a) Pozemky a stavby 

2016 Pozemky  Stavby Celkem
Pořizovací cena k 1.1.2016 48 356 181 784 230 140
Přírůstky 0 414 414
Úbytky 0 0 0
Pořizovací cena k 31.12.2016 48 356 182 198 230 554
Oprávky k 1.1.2016 0 0 0
Odpisy 0 3 105 3 105
Úbytky oprávek 0 0 0
Oprávky k 31.12.2016                    0 3 105            3 105
Opravné položky k 1.1.2016 0 0 0
Změna stavu opravných položek 4 856 831 5 687
Opravné položky k 31.12.2016 4 856 831 5 687
Zůstatková cena k 1.1.2016 48 356 181 784 230 140
Zůstatková cena k 31.12.2016 43 500 178 262 221 762

 

Reálná hodnota 
Neprovozní

pozemky
Neprovozní 

stavby Celkem
2016 43 500 178 262 221 762
2015 48 356 181 784 230 140
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Společnost provedla opravu srovnatelných údajů (popsanou v bodě I.5. přílohy) 
k 31. 12. 2015 – snížila ocenění nemovitosti – zámek Bílé Poličany. Toto snížení bylo 
společnosti nařízeno ČNB na základě dopisu ze dne 20. 9. 2016 a na podkladě posudku, 
který vypracovala Vysoká škola ekonomická v Praze, jehož vypracování zadala ČNB. 
Hodnota této nemovitosti byla stanovena na částku 46 391 tis. Kč. Snížení ocenění bylo 
ve výši 48 224 tis. Kč. 

U ocenění ostatních pozemků a staveb bylo k 31. 12. 2016 zaúčtováno ocenění podle 
odborného vyjádření znalce k jednotlivým nemovitostem. Poslední ocenění pozemků 
a staveb bylo provedeno v roce 2016. 

Výnosy z pronájmu nemovitostí jsou ve výkazech klasifikovány pod položkou výnosy 
z pozemků a staveb v netechnickém účtu. V roce 2016 činily tyto výnosy 1 559 tis. Kč 
(2015: 1 550 tis. Kč) 

Náklady na správu nemovitostí ve výši 4 058 tis. Kč (2015: 3 863 tis. Kč) jsou uvedeny 
v nákladech na správu investic. Odpisy nemovitostí zahrnuté v položce změny hodnoty 
investic činily 3 189 tis. Kč (2015: 0 tis. Kč). 

(b) Investice v podnikatelských seskupeních 

Podíly v ovládaných osobách 

2016  

 

Podíl na 
základním 

kapitálu 
v % 

Účetní 
hodnota

Reálná 
hodnota

Celková výše 
základního 

kapitálu

Celková výše 
vlastního 
kapitálu

Hospodářský 
výsledek za 

účetní období

Příjem z
podílů na

zisku

První hasičská a.s, Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice               
 100 22 312 22 312 20 000 10 253 1 148 0

 

2015  

 

Podíl na 
základním 

kapitálu 
v % 

Účetní 
hodnota

Reálná 
hodnota

Celková výše 
základního 

kapitálu

Celková výše 
vlastního 
kapitálu

Hospodářský 
výsledek za 

účetní období

Příjem z
podílů na

zisku

První hasičská a.s, Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice   
 100 8 997 8 997 20 000 9 105 348 0
  

Společnost v roce 2016 provedla test na snížení hodnoty investice, na jehož základě 
zaúčtovala snížení hodnoty podílu v První hasičská a.s. ve výši 2 688 tis. Kč do 
výsledku hospodaření. 
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(c) Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
a výnosů a realizovatelné cenné papíry 

 

 
 Reálná hodnota  Pořizovací cena 

2016 2015 2016 2015
Vydané finančními institucemi  

- Kótované na jiném trhu CP 13 111 0 13 075 0

Vydané vládním sektorem  

- Kótované na burze v ČR 42 843 107 994 40 590 104 139

Celkem 55 954 107 994 53 665 104 139

 

(d) Depozita u finančních institucí 

 
2016 2015

Splatné do 1 roku 168 036 140 096
Celkem 168 036 140 096

 

II. 3. Měnová struktura investic 

Měna 
Cenné papíry 

s proměnlivým výnosem 

Cenné papíry 
s pevným výnosem 

Depozita  

2016 2015 2016 2015 2016 2015
CZK 28 188 47 570 27 766 60 424 168 036 140 096
Celkem 28 188 47 570 27 766 60 424 168 036 140 096

 

II. 4. Pohledávky 

 

31. prosince 2016 Pojistníci
Pojišťovací 

zprostř. 

Pohledávky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
pohledávky 

Celkem

Ve splatnosti 8 521 628 44 512 26 362 80 023
Po splatnosti 54 433 0 0 2 055 56 488
Celkem 62 954 628 44 512 28 417 136 511
Výše opravné položky -11 717 0 0 -94 -11 811
Čistá výše celkem 51 237 628 44 512 28 323 124 700
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31. prosince 2015 Pojistníci
Pojišťovací 

zprostř. 

Pohledávky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
pohledávky 

Celkem

Ve splatnosti 11 137 468 21 873 32 599 66 077
Po splatnosti 51 420 0 0 2 925 54 345
Celkem 62 557 468 21 873 35 524 120 422
Výše opravné položky -9 499 0 0 -94 -9 593
Čistá výše celkem 53 058 468 21 873 35 430 110 829

  

(a) Dlouhodobé pohledávky (doba splatnosti nad pět let) 

Celkový objem dlouhodobých pohledávek se zbytkovou dobou splatnosti přesahující 
pět let činí 4 867 tis. Kč (rok 2015 celkem 8 260 tis. Kč). 

(b) Ostatní pohledávky 

  2016 2015
Pohledávky za podniky ve skupině 23 385 31 067
Ostatní pohledávky 5 032 4 457
Opravné položky -94 -94
Ostatní pohledávky celkem 28 323 35 430

 

Společnost měla k 31. prosinci 2016 dlouhodobou pohledávku ve výši 20 874 tis. Kč 
z titulu odložené úhrady prodejní ceny prodaného majetku (v roce 2015: 23 800 tis. Kč). 
Tato pohledávka je úročena úrokovou sazbou ve výši 2,96% p.a. a bude uhrazena 
ve čtvrtletních splátkách do roku 2023. 

II. 5. Ostatní aktiva 

(a) Dlouhodobý hmotný majetek  

 Automobily Inventář Ostatní

Pořízení 
majetku a 

poskytnuté 
zálohy Celkem

Pořizovací cena k 1.1.2016 3 608 20 341 13 247 1 577 38 773
Přírůstky 1 963 194 764 6 026 2 921
Úbytky 2 187 693 310 5 999 3 190
Pořizovací cena k 31.12.2016 3 384 19 842 13 701 1 604 38 531
Oprávky k 1.1.2016 3 158 19 997 11 226 0 34 381
Odpisy  466 191 1 042 0 1 698
Úbytky oprávek 2 102 693 309 0 3 104
Oprávky k 31.12.2016 1 522 19 495 11 959 0 32 975
Zůstatková cena k 1.1.2016 450 344 2 021 1 577 4 392
Zůstatková cena k 31.12.2016 1 862 347 1 743 1 604 5 556
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II. 6. Přechodné účty aktiv 

(a) Dohadné položky aktivní 

  2016 2015
Odhad předpisu pojistného 3 631 5 661
Odhad zajistných provizí 420 617
Regresy a aktivní soudní spory 6 508 9 295
Ostatní 3 376 2 415
Celkem 13 935 17 988

(b) Ostatní přechodné účty aktiv 

  2016 2015
Časové rozlišení 1 063 817
Celkem 1 063 817

II. 7. Vlastní kapitál 

(a) Základní kapitál 

Registrovaný základní kapitál se skládá z 2 952 000 ks kmenových akcií na jméno 
v zaknihované podobě v nominální hodnotě 94 Kč. K 31. prosinci 2016 bylo splaceno 
100 % základního kapitálu, tj. 277 488 tis. Kč. 

 

Emise 
Druh cenného 

papíru
Forma

Jmenovitá 
hodnota

(Kč)

Počet kusů 
cenných 

papírů

Celkový 
objem (tis. 

Kč)
HVP Na jméno zaknihovaný 94 2 952 000 277 488
 

Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví, 
s ohledem na pojistná odvětví, ve kterých společnost oprávněně podniká. 

Vlastní akcie 

Společnost nevlastnila k datu účetní závěrky vlastní akcie. 

(b) Ostatní kapitálové fondy 

 2016 2015
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 118 -11 598
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c) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků reálnou hodnotou 

 2016 2015

Odúčtování salda oceňovacích rozdílů z přecenění investic z titulu 
změny legislativy popsané v bodě I.5. 

-16 003 0

Zůstatek k 1.1. 4 405 -15 025
Změna hodnoty investic -5 687 4 231
Odúčtování salda oceňovacích rozdílů z přecenění investic do výkazu 
zisku a ztráty při realizaci nebo trvalém snížení hodnoty  

            396 0

Změna odložené daně 1 004 -804
Zůstatek k 31.12. 118 -11 598

Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období 

Zisk běžného období 13 626
Úhrada ztráty minulých let 7 433
Navýšení základního kapitálu 5 904
Nerozdělený zisk 289

II. 8. Technické rezervy 

(a) Rezerva na nezasloužené pojistné (hrubá výše) 

  2016 2015
Neživotní pojištění 180 719 194 411
Životní pojištění 287 364
Celkem 181 006 194 775

(b) Rezerva na životní pojištění 

  2016 2015

Zillmerovaná rezerva bez podílů na zisku 27 430 42 267

Podíly na zisku 1 400 230

Zillmerovaná rezerva vykázaná v rozvaze 28 830 42 497

(c) Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí (hrubá výše) 

Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí ke konci účetního období 
je tvořena následovně: 

 2016 2015
RBNS 184 046 190 112
IBNR 66 403 69 857
Celkem 250 449 259 969
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Výsledek likvidace pojistných událostí 

Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí vytvořené 
k 31. prosinci 2015, platbami v průběhu roku 2016 (které se týkaly pojistných událostí 
zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2016 
představuje výsledek likvidace pojistných událostí.  

Jeho čistá výše je uvedena v následujícím přehledu: 

Pojistné odvětví 2016 2015
Pojištění úrazu a nemoci 793 1 458
Pojištění motorových vozidel – odpovědnosti 8 703 1 508
Pojištění motorových vozidel – ostatní druhy 2 231 1 537 
Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám -1 656 -8 560
Pojištění odpovědnosti za újmu -1 340 -423
Letecké, námořní a dopravní pojištění 402 534 
Celkem 9 133 -3 946 

Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí vyplácená formou rent 

Hrubá výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí z pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla odpovídající závazkům z rent činila po diskontování 
13 650 tis. Kč (2015: 15 123 tis. Kč). 

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí vyplácených 
formou rent z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel 
se společnost řídila platnou směrnicí ČKP.  

(d) Rezerva na bonusy a slevy (hrubá výše) 

Pojistné odvětví 2016 2015
Neživotní pojištění 3 205 3 008
Životní pojištění 0 0
Celkem 3 205 3 008

(e) Ostatní technické rezervy 

Položka ostatní technické rezervy obsahuje rezervu na splnění závazků z použité 
technické úrokové míry a rezervu na závazky Kanceláře. 

 

 
Počáteční 

zůstatek Tvorba Čerpání
Konečný 
zůstatek

Rezerva na splnění závazků z použité technické 
úrokové míry 

2 342 465 -711 2 096

Rezerva na závazky Kanceláře 22 032 0 -6 753 15 279
Celkem 24 374 24 374 -7 464 17 375
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II. 9. Rezervy  

Druh rezervy 
Počáteční 

zůstatek Tvorba Čerpání 
Konečný 
zůstatek

Rezerva na daně 0 719 0 719
Celkem 0 719 0 719
   

Rezerva na daň z příjmu právnických osob je ponížena o zaplacené zálohy ve výši 
3 781 tis. Kč (2015: 0 tis. Kč). 

II. 10. Závazky 

  2016 2015

Závazky vůči pojistníkům 31 153 31 634

Závazky vůči zprostředkovatelům 6 992 7 803

Závazky z operací zajištění 36 002 34 834

Odložený daňový závazek 8 390 9 524

Splatná daň z příjmu 0 4 051

Fond zábrany škod 1 055 1 141

Ostatní závazky 9 153 10 628

Celkem 92 745 99 615

 

(a) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 1 744 tis. Kč  
(2015: 1 798 tis. Kč), ze kterých 1 229 tis. Kč (2015 1 269 tis. Kč) představují závazky 
ze sociálního zabezpečení a 515 tis. Kč (2015: 529 tis. Kč) představují závazky ze 
zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti. 

(b) Stát – daňové závazky a dotace 

Daňové závazky činí 1 128 tis. Kč, z toho daň z příjmů fyzických osob za prosinec 2016 
činí 409 tis. Kč a doplatek daně z příjmů právnických osob 719 tis. Kč (2015: 
4 502 tis. Kč – daň z příjmů fyzických osob za prosinec 2015 a daň z příjmů 
právnických osob dle daňového přiznání). 

(c) Dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let) 

Společnost nemá v evidenci dlouhodobé závazky se zbytkovou dobou splatnosti 
přesahující pět let. 
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(d) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění 

Společnost vykazuje aktivní saldo závazků a pohledávek vůči zajistitelům ve výši 
8 510 tis. Kč (2015: -12 961 tis. Kč).  

II. 11. Přechodné účty pasiv 

Dohadné položky pasivní 

  2016 2015
Odhad zajistného 1 641 2 477
Nevyfakturované služby 4 521 5 642
Sperativní provize 7 014 7 330
Celkem 13 176 15 449

Sperativní provize 

V položce sperativní provize společnost vykazuje předpokládanou výši provizí, které se 
vztahují k pojistnému předepsanému v běžném účetním období, ale nárok 
zprostředkovatele závisí na úhradě pojistného. 

Odhad zajistného 

V položce odhad zajistného společnost vykazuje odhad příslušné hodnoty podílu 
zajistitele na odhadu předepsaného pojistného vykázaného v dohadných položkách 
aktivních, viz předchozí bod II.6.(a). 

II. 12. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině 

(a) Pohledávky a závazky vůči ovládaným podnikům 

   Pohledávky  Závazky 
Název společnosti 2016 2015 2016 2015
Krátkodobé 2 298 3 316 880 377
Celkem 2 298 3 316 880 377

 

(b) Pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině 

   Pohledávky  Závazky 
Název společnosti 2016 2015 2016 2015
Dlouhodobé 17 858 20 874 0 0
Krátkodobé 3 266 3 436 171 8
Celkem 21 124 24 310 171 8
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Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných 
tržních podmínek. 

II. 13. Závazky kryté věcným zajištěním a poskytnuté záruky  

Společnost neměla k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 žádný úvěr a neposkytla žádnou 
záruku. 
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III.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

III. 1. Neživotní pojištění 

Přehled o neživotním pojištění v letech 2016 a 2015 je členěn podle následujících 
skupin pojištění: 

   
Pojistná 
odvětví

Předepsané 
pojistné 
v hrubé

výši

Zasloužené 
pojistné 
v hrubé 

výši

Náklady na 
pojistná plnění 

v hrubé 
výši 

Provozní 
výdaje 

v hrubé 
výši

Výsledek 
ze

zajištění
Pojištění    
 úrazu a nemoci 1,2  

2016  21 047 21 204 4 801 7 067 -2
 2015  22 173 22 182 4 064 6 760 -5

 
motorových vozidel – 
odpovědnosti 10 

 

 2016  128 139 135 350 71 884 49 134 -22 410
 2015  151 709 151 472 89 043 55 769 -10 588
 mot. vozidel - ostatní druhy 3  
 2016  39 722 45 442 27 764 19 498 -2 814
 2015  40 583 40 775 23 721 15 345 -2 018

 
námořní a letecké dopravy 
a pojištění přepravy 4,5,6,7 

 

 2016  1 033 1 048 47 393 -46
 2015  1 285 1 270 194 448 -32

 
proti požáru a jiným 
majetkovým škodám 8,9 

 

 2016  254 158 256 461 131 254 88 649 -18 768
 2015  261 349 262 063 98 198 85 864 -41 800
 obecné odpovědnosti 11,12,13  
 2016  76 714 75 053 37 181 27 899 4 493
 2015  76 790 76 111 38 136 27 640 -9 927
 jiných ztrát 16,17,18  
 2016  2 779 2 726 6 859 1 331 -1 532
 2015  3 016 2 972 22 533 1 364 21 404
Celkem    
 2016  523 592 537 284 279 790 193 971 -41 079
 2015  556 905 556 845 275 889 193 190 -42 966
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III. 2. Životní pojištění 

Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění: 

  2016 2015
Individuální pojistné 3 277 5 072
Celkem 3 277 5 072
Běžné pojistné 3 277 5 072
Celkem 3 277 5 072
Pojistné ze smluv bez bonusů 3 277 5 072
Celkem 3 277 5 072
Výsledek ze zajištění -61 -75

III. 3. Pojistné bonusy a slevy 

Společnost poskytla na základě pojistných podmínek a pojistných smluv následující 
pojistné bonusy a slevy: 

  2016 2015
Hrubá výše   
 Neživotní pojištění 4 197 3 116
 Životní pojištění 0 0
Hrubá výše celkem 4 197 3 116
 Hodnota zajištění (neživotní pojištění) 2 856 1 278
Čistá výše celkem 1 341 1 838

V souladu s postupy uvedenými v bodu I.4.(k) přílohy společnost dále zaúčtovala 
následující změny stavu rezervy na bonusy a slevy: 

2016 Hrubá výše Hodnota zajištění Čistá výše
Neživotní pojištění 

 Tvorba rezervy 4 394 3 036 1 358
 Použití rezervy 4 197 2 856 1 341

Změna stavu celkem 197 180 17
 
 
2015 Hrubá výše Hodnota zajištění Čistá výše
Neživotní pojištění 

 Tvorba rezervy 3 199 1 390 1 809
 Použití rezervy 3 116 1 278 1 838

Změna stavu celkem 83 112 -29
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III. 4. Provize a ostatní pořizovací náklady na pojistné smlouvy 

 

 2016 2015

 
Neživotní 

pojištění
Životní 

pojištění Celkem
Neživotní 

pojištění
Životní 

pojištění Celkem
Provize       
Pořizovací 13 373 0 13 373 16 763 0 16 763
Obnovovací 42 657 57 42 714 45 802 93 45 895
Celkem provize 56 030 57 56 087 62 565 93 62 658
Ostatní pořizovací náklady 18 097 0 18 097 20 112 0 20 112
Změna odložených 
pořizovací nákladů 

3 290 0 3 289 662 0 662

Celkové provize a ostatní 
pořizovací náklady  

77 417 57 77 473 83 339 93 83 432

 

Společnost vykazuje obnovovací provize ve správních nákladech. 

Ostatní pořizovací náklady obsahují zejména náklady na mzdy, na propagaci, reklamu 
a další administrativní náklady spojené se vznikem pojistných smluv. 

III. 5. Správní režie 

  2016 2015
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 67 711 62 794
Cestovné 3 250 3 513
Nájemné 16 598 16 648
Poradenství 2 802 3 806
Spotřeba energie, tepla, vody 653 729
Spotřeba materiálu 1 657 1 557
Reklama a propagace 7 361 7 050
Poštovné, telefony, datové přenosy 5 092 4 887
Softwarové služby 4 047 3 594
Odpisy 5 505 4 722
Obnovovací provize 42 714 45 895
Ostatní správní náklady 18 570 19 036
Mezisoučet 175 960 174 231
Část správní režie zahrnutá v ostatních pořizovacích nákladech -15 807 -17 621
Správní náklady celkem 160 153 156 610
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III. 6. Ostatní technické náklady a výnosy 

 2016 2015
Neživotní pojištění   
Ostatní technické náklady 5 522 5 699
Ostatní technické výnosy  2 713 1 960
Saldo - neživotní pojištění očištěné o zajištění -2 809 -3 739
Životní pojištění  
Ostatní technické náklady 11 9
Ostatní technické výnosy  0 0
Saldo - životní pojištění očištěné o zajištění -11 -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní technické náklady zahrnují zejména: 

Tvorbu opravných položek 2 218 tis. Kč (2015: 1 833 tis. Kč), kurzové ztráty 240 tis. 
Kč (2015: 91 tis. Kč), odvod do Fondu zábrany škod očištěný od zajištění 2 234 tis. Kč 
(2015: 2 809 tis. Kč). 

Na základě novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 
ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015, vykazuje 
společnost v ostatních technických nákladech na účtu neživotního pojištění odvod do 
fondu zábrany škod v hrubé výši 3 725 tis. Kč (2015: 4 681 tis. Kč). 

Ostatní technické výnosy jsou tvořeny zejména podílem zajistitele na opravných 
položkách ve výši 962 tis. Kč (2015: 168 tis. Kč) a výnosy z odepsaných závazků 
ve výši 1 269 tis. Kč (2015: 1 094 tis. Kč). 

III. 7. Ostatní náklady a výnosy 

2016 Čistá výše Čistá výše
Netechnický účet   
Ostatní náklady 2 007 5 403
Ostatní výnosy 2 057 3 080
Saldo ostatních nákladů a výnosů 50 -2 323

III. 8. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a odměny za rok 2016 
a 2015: 

2016 Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

Mzdové
Náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění 

Ostatní
náklady

Zaměstnanci 129 43 008 14 572 2 296

Vedoucí pracovníci 6 5 801 2 034 0

Celkem  135 48 809 16 606 2 296
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2015 Průměrný přepočtený 
počet zaměstnanců

Mzdové
náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění 

Ostatní
Náklady

Zaměstnanci 126 40 232 12 870 2 228

Vedoucí pracovníci 5 4 957 2 507 0

Celkem  131 45 189 15 377  2 228

 Osobní náklady (mzdové náklady, soc. a zdrav. pojištění, ostatní náklady) zaměstnanců 
administrativy jsou vykázány ve správní režii.  

(a) Odměňování členů statutárních a kontrolních orgánů 

Za účetní období 2016 a 2015 byly vyplaceny následující peněžní a nepeněžní odměny 
členům statutárních a kontrolních orgánů: 

 2016 2015
Členové představenstva 4 125 2 811
Členové dozorčí rady 541 504
Odměny celkem 4 666 3 315

(b) Informace o odměnách statutárním auditorům 

Odměna statutárnímu auditorovi je obsažená ve správních nákladech Společnosti. 
Celková částka 1 579 tis. Kč (2015: 1 866 tis. Kč) se skládá z následujících položek: 

 2016 2015
Povinný audit 841 982
Daňové poradenství 0 411
Jiné neauditorské služby 738 473
Odměna celkem 1 579 1 866

III. 9. Výsledek netechnického účtu 

Výsledek netechnického účtu k 31. prosinci 2016 činil - 13 157 tis. Kč (2015: 
- 8 239 tis. Kč). 

III. 10.  Zisk před zdaněním 

 Zisk před zdaněním činil k 31. prosinci 2016 17 997 tis. Kč (2015: 24 510 tis. Kč). 

  



Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
Příloha účetní závěrky  
 
Rok končící 31. prosincem 2016 
(v tisících Kč) 

 

 

39/41 

III. 11.  Daně 

(a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty 

 2016 2015

Rezerva na daň z příjmů za běžné období 4 500 0

Splatná daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím 0 5 222

Změna stavu odložené daňové pohledávky/Změna stavu 
odloženého daňového závazku 

-129 0

Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty 4 371 5 222

(b)  Odložené daňové pohledávky/Odložené daňové závazky 

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky jsou následující: 

Dočasné rozdíly Pohledávky Závazky Rozdíl 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Dlouhodobý hmotný majetek 369 0 8 731 8 491   - 8 362 - 8 491 
Dopad do výkazu zisku a 
ztráty 

369 0 8 731 8 491 - 8 362 - 8 491 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku a 
závazků 

4 109 4 228 4 137 5 261 - 28 - 1 033 

Dopad do vlastního kapitálu 4 109 4 228 4 137 5 261 - 28 - 1 033

Odložená daňová 
pohledávka/(závazek) 

4 478 4 228 12 868 13 752 - 8 390 - 9 524 

 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě I.4 (h) byla pro výpočet odložené daně 
použita daňová sazba platná pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo 
pohledávka uplatněny tj. 19 %. 



Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
Příloha účetní závěrky  
 
Rok končící 31. prosincem 2016 
(v tisících Kč) 

 

 

40/41 

IV.  OSTATNÍ ÚDAJE 

IV. 1. Transakce nevykázané v rozvaze 

Společnost neuzavřela žádné smlouvy a dohody, které nejsou zahrnuty v rozvaze.  

IV. 2. Možné budoucí závazky  

(a) Soudní spory 

Na základě interního i externího posouzení existujících a hrozících soudních sporů, 
kterou jsou nebo by mohly být vedeny proti Společnosti, není podle vedení Společnosti 
v souvislosti s těmito soudními spory třeba tvořit žádnou rezervu. 

(b) Členství v České kanceláři pojistitelů 

Jako člen Kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 6 zákona o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla ručit za závazky Kanceláře. Za tímto účelem společnost 
přispívá do garančního fondu a tvoří rezervu na závazky Kanceláře. Výše příspěvků a 
rezervy na závazky Kanceláře se určí matematicko-statistickými metodami. 

V případě, že by některý člen Kanceláře nebyl schopen plnit své závazky vyplývající 
z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z důvodů 
nesolventnosti, může společnosti vzniknout povinnost vložit do garančního fondu 
dodatečné příspěvky. 

(c) Členství v Českém jaderném poolu 

Společnost je členem Českého jaderného poolu. Společnost se na základě solidární 
odpovědnosti zavázala, že v případě neschopnosti jednoho nebo několika členů splnit 
svůj závazek převezme nepokrytou část tohoto jeho závazku solidárně v poměru svého 
čistého vlastního vrubu využitého pro danou smlouvu. Potenciální závazek společnosti 
včetně solidární odpovědnosti je smluvně limitován ve výši dvojnásobku jejího čistého 
vlastního vrubu pro daný druh pojištěného rizika.  
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IV. 3. Následné události 
K datu sestavení ú etní záv rky byl zapsán v obchodním rejst íku len p edstavenstva 
Josef Moravec od 23.2.2017. 

Žádné jiné významné následné události, které by si vyžádaly úpravu ú etní záv rky 
spole nosti, nejsou vedení spole nosti známy. 

 

V Praze, dne 28. b ezna 2017 

 

 

 

 

_______________________________ 

 Ing. Vladimíra Ondráková 

 P edseda p edstavenstva 
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