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Odpovědi představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. na žádosti o 

vysvětlení podané akcionářem ZLT com, s. r. o. v souvislosti s valnou 

hromadou Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. svolanou na den 30.4.2021 v 

10:00 hod. do Divadla U Hasičů na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 

 

 

 

 

 

1. V roce 2020 bylo obnoveno 156.000 smluv. Kolik pojistných smluv obnoveno nebylo a 

jaký byl hlavní důvod neobnovení těchto smluv? 

V roce 2020 bylo ukončeno zhruba 19,5 tis. smluv, z toho 1,4 tis. smluv bylo nahrazeno 

jinou pojistnou smlouvou u HVP. Mezi nejčastější příčiny ukončení smluv na žádost 

klienta patří: výpověď klienta ve výročí smlouvy (2,8 tis. smluv), změna vlastníka vozidla 

(4,2 tis. smluv), fyzický zánik vozidla (1,5 tis. smluv), neplacení pojistného (1,2 tis. 

smluv) nebo zánik pojištěného rizika (1,5 tis. smluv). 

 

2. Jaký software používá pojišťovna pro uzavírání smluv v digitální podobě, a jaká je 

spokojenost s tímto softwarem? A co bude nutné v příštích letech zlepšit?  

Předmět otázky není na pořadu jednání valné hromady a jde o obchodní tajemství. 

3. Jakým způsobem se budou revidovat informační systémy a nastavené klientské 

přístupy, aby se nalezly nové efektivnější přístupy k potencionálním klientům. 

Strategie pojišťovny ve věci nalézání efektivních přístupů k potenciálním klientům je věcí 

obchodního tajemství. 

4. V roce 2020 činily pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52,5 milionů Kč, co tyto 

náklady konkrétně tvoří? Prosíme sdělit jednotlivé položky těchto pořizovacích 

nákladů a jejich výše. 

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy jsou tvořeny zejména získatelskými 

provizemi pro pojistné zprostředkovatele (33,840 mil. Kč), dále příspěvky 

zprostředkovatelům na správu kanceláře (1,387 mil. Kč) a provizemi, které plynou 

ze členství pojišťovny v Českém jaderném pojišťovacím poolu (0,354 mil. Kč).  

Další položkou je interní přeúčtování části správní režie, která se týká uzavírání 

pojistných smluv ve výši 16,965 mil. Kč – viz otázka č. 5 ke správní režii. Jde zejména 
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o mzdy, spotřebu materiálu, cestovné a telekomunikační náklady kanceláří HVP, 

případně poboček, dále náklady na reklamu a propagaci nebo náklady na školení 

zaměstnanců na zkoušky IDD. 

 

5. V roce 2020 činila správní režie 175.760.000, jaké jednotlivé položky tvoří správní 

režie? 

Tato informace je uvedena v příloze k účetní závěrce na straně 36.  

Akcionář ve své otázce uvádí pouze správní režii neživotního pojištění. Správní režie, 

po zahrnutí nákladů alokovaných v technickém účtu životního pojištění, činí 

176.769.000 Kč. Její významné složky jsou uvedeny v následující tabulce: 

  2020 

Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 72 471 

Cestovné 1 733 

Nájemné 16 431 

Poradenství 3 642 

Spotřeba energie, tepla, vody 634 

Spotřeba materiálu 1 385 

Reklama a propagace 5 015 

Poštovné, telefony, datové přenosy 4 890 

Softwarové služby 4 196 

Odpisy 3 460 

Obnovovací provize 63 567 

Ostatní správní náklady 16 310 

Mezisoučet 193 734 

Část správní režie zahrnutá v ostatních pořizovacích 

nákladech 
-16 965  

Správní náklady celkem 176 769 

 

6. Ve výroční zprávě bylo uvedeno, že poslední ocenění pozemků a staveb podle 

kvalifikovaného odhadu znalce bylo provedeno v roce 2020, prosíme o seznámení s 

tímto oceněním a předložení kopie tohoto ocenění a uvedení výsledku ocenění a 

uvedení znalce, který ocenění prováděl. 

Nemovitost Hodnota Zpracovatel 

Rok 

vyhotovení 

Žďár nad Sázavou 31 550 000 NSG Mrison znalecký ústav s.r.o. 2020 

Vítkovice v Krkonoších 9 000 000 NSG Mrison znalecký ústav s.r.o. 2020 

Hradec Králové 6 500 000 NSG Mrison znalecký ústav s.r.o. 2020 

Praha – Michle 133 000 000 Ing. Rudolf Junger 2020 

Bílé Poličany 46 000 000 VŠE - Institut oceňování majetku 2016 

K budově nemovitosti v Praze 4 – Michli společnost také disponuje vyjádřením 

nezávislého auditora, spol. KPMG, podle kterého je aktuální účetní hodnota této 

nemovitosti nejvýše 130 mil. Kč. 
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7. Došlo v roce 2020 k nějaké změně ve smlouvě o výkonu správy nemovitostí, která je 

uzavřená s První hasičskou a.s. Proč jsou nemovitostí i nadále spravovány První 

hasičskou a.s., když se jedná evidentně o nehospodárnou správu vlastního majetku s 

mínusovým výnosem? V auditu společnosti je uvedeno že nemovitostí jsou vykazovány 

jako investice a jsou drženy za účelem získání výnosů z pronájmu.  

V roce 2020 byl uzavřen dodatek ke smlouvě o výkonu správy nemovitostí, který 

definuje běžnou údržbu a údržbu nad rámec běžné údržby, kterou provádí společnost 

První hasičská na své vlastní náklady. Výsledek hospodaření společnosti První 

hasičská, a.s. vykazuje od roku 2017 nepřetržitě kladných hodnot. 

8. V roce 2020 činily výnosy z pozemků a staveb 1,5 milionů Kč. Proč se jedná o tak nízkou 

částku i s ohledem na předložený znalecký posudek č. 071.5137/2021, který stanovil, 

že z nemovitosti by měl byt příjem podstatně vyšší? Znalecký posudek určuje hodnotu 

nemovitých věcí tj. Vítkovice, Bílé Poličany, Michle (143.330 mil. Kč), Žďár, Slezské 

Předměstí ve výši 221,870 mil. Kč. Hodnotu obvyklého nájmu za výše uvedené 

nemovitosti stanovuje ve výši 13,473 mil. Kč a interval výše obvyklých nákladů na 

správu nemovitosti ve výši 539 tis. Kč až 808 tis. Kč. Proč jsou i přes upozornění z 

minulých valných hromad stále náklady minimálně 10x vyšší a příjmy 10x nižší? 

  Příloha Posudek HVP 071_5173_2021 HVP 

Hasičská vzájemná pojišťovna realizuje roční výnos z nemovitostí ve výši 

1 440 000,- Kč ročně bez DPH, představující nájemné za nemovitosti, které předala do 

nájmu První hasičské a. s. na základě smlouvy o nájmu nemovitostí. 

PH a. s., jako nájemce, hradí veškeré úpravy potřebné k provozování své činnosti 

v nemovitostech. Zabezpečuje provedení schválených oprav, rekonstrukcí a investic, 

hrazených ze strany HVP, a. s. kontroluje a garantuje jejich provedení bez vad a 

nedodělků a kontroluje správnost fakturovaných cen. Zabezpečuje nebo provádí na 

vlastní náklady, pokud se strany nedohodnou jinak, běžnou údržbu (malování, opravy 

omítek, čištění podlah, obkladů stěn, odpadů, opravy podlah, podlahových krytin, 

výměna prahů, lišt, dveří a okem a jejich součástí, kování, klik, výměna zámků, 

elektronického otevírání vstupních dveří, výměna elektronických koncových zařízení a 

rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, výměna zdrojů světla, opravy 

řídících jednotek a spínačů ventilace, klimatizace, opravy elektronických systémů 

zabezpečení a automatických hlásičů pohybu, výměna uzavíracích ventilů u rozvodu 

plynu, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměna sifonů, 

lapačů tuku, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové 

teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty, opravy 

vodovodních výtoků, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, 

výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských linek, opravy radiátorů, schodů, podhledů, 

apod.) a ostatní údržbu nad rámec běžné údržby (opravy zdí, topení, opravy po 

revizích, opravy okapů, svodů, střešní krytiny, elektroinstalace, provedení havarijních 

oprav, apod.). 
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(opravy a běžnou údržbu realizovala První hasičská, a.s., prostřednictvím svých 

vlastních zaměstnanců, nadto hradila ze svých prostředků další náklady na opravy a 

udržování, které činily v roce 2020 částku cca 600 tis. Kč). 

 

 HVP, a. s. své nemovitosti nespravuje. Činí tak prostřednictvím své dceřiné 

společnosti První hasičské a. s., která nemovitosti či nebytové prostory dává dále do 

podnájmu. Výnos z podnájmů jde přímo PH a.s. 

Posudek, který byl přiložen, dle našeho názoru nezohledňuje situaci posledního roku 

v souvislosti s pandemií a s tím souvisejícím výrazným poklesem cen, který začal v 

březnu r. 2020 a pokračuje stále. 

Vzhledem ke špatnému stavu vnitřních prostor, které naprosto neodpovídají 

dnešnímu standardu (netěsnící okna, staré podlahové krytiny, špatný stav výtahu, 

nereprezentativní vstup do budovy), spadají prostory do nejnižší hladiny cen 

pronájmů, a proto se většina kanceláří pronajala v době uzavření pronájmů za cenu 

prostor ke skladování a přesto, že se prostory několik měsíců nabízely za vyšší cenu 

(první nabídková cena 90,- Kč/m2), cena nebyla ze stran zájemců akceptována. 

Situace u ostatních nemovitostí je ještě horší než v Praze, protože předmětem 

činnosti v těchto nemovitostech jsou ubytovací a stravovací služby, které byly 

nařízením vlády uzavřeny téměř celý kalendářní rok 2020. 

Vlastní investice do nemovitostí společnost, s ohledem na nedostatečnou 

kapitálovou pozici, omezila a provádí pouze havarijní opravy. 

 

9. Čím byl způsoben pokles hospodářského výsledku první hasičské a.s. který v roce 2020 

činil pouze 713 tis. Kč, oproti roku 2019 kde byl hospodářský výsledek ve výši přes 2 

miliony Kč? 

Předmětem činnosti společnosti První hasičská je mimo jiné hostinská činnost, která byla 

po převážnou část roku 2020 v důsledku protiepidemických opatření omezena v souladu 

s vládními nařízeními. Hospodářský výsledek byl ovlivněn propadem tržeb z těchto 

činností. 

Pokles hospodářského výsledku První hasičské a. s. byl způsoben především nižšími 

výnosy, způsobenými uzavřením některých středisek v důsledku COVID.  Od 14. 3. 2020  

bylo zcela ochromeno středisko Přibyslav, a to ve vazbě na vyhlášení nouzového stavu  

a vydání dalších nařízení vlády v souvislosti s COVID 19. Ekonomická síla subjektů – 

podnájemců První hasičské a. s. prudce klesla a potýkají se s nedostatkem financí. 

Někteří museli zcela uzavřít své provozovny (hotel, kadeřnictví, bufet, školící institut, 

apod.), ostatní mohli fungovat pouze v omezeném režimu. Došlo též k ukončení 

smluvních vztahů, ze kterých měla PH a. s. výnosy (smlouvy o podnájmu). Chatu 

Slunečná ve Vítkovicích nelze též provozovat. 

Podpůrné programy, které se na První hasičskou a. s. vztahovaly, byly využity. Cílem 

vládních kompenzacích však není nahrazení veškerých ušlých příjmů, takže poskytnuté 

prostředky zdaleka nepokryjí náklady středisek, kterých se týkají. Žádost v Programu – 
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Dotační titul COVID – Ubytování pro rozhodné období 14. 3. 2020 - 24. 5. 2020, která 

byla řádně podána, nebyla do dnešního dne vyřízena. (Došlo k technické chybě na straně 

poskytovatele). Jedná se o částku 799 200,00 Kč. 

10. V roce 2020 došlo k nárůstu pohledávek po splatnosti. Čím je způsoben nárůst výše 

pohledávek po splatnosti a jak hodlá pojišťovna tuto situaci řešit a o jaké pohledávky 

se jedná a prosím rovněž o informaci, zda tyto pohledávky budou v budoucnu uhrazený 

či se jedná o nedobytné pohledávky. 

Hrubé předepsané pojistné narostlo mezi lety 2019 a 2020 z 687,9 mil Kč na 755,2 

mil. Kč (tj. o 9,78 %). Oproti tomu pohledávky za pojistníky po splatnosti vzrostly 

z 51,8 mil. Kč na 57,1 mil. Kč (tj. o 10,23 %). Nárůst pohledávek z pojištění je tak 

způsoben zejména růstem pojistného kmene a vstřícnou politikou HVP vůči 

pojistníkům v době pandemie nemoci covid-19, kdy pojišťovna na základě doporučení 

ČNB prodloužila lhůtu na úhradu pojistného o 3 měsíce (zaslání zákonné upomínky). 

Pojišťovna považuje za pohledávku po splatnosti pojistné, kde je klient s placením 

v prodlení více než 30 dnů. Pojišťovna k těmto pohledávkám pravidelně tvoří řádnou 

opravnou položku podle pravděpodobnosti vymožení pohledávky a pracuje na 

vymáhání svých pohledávek. 

Jedná se o tisíce převážně drobných pohledávek za klienty pojišťovny, 

k nejvýznamnějším pohledávkám patří vysoce bonitní pohledávky z významných 

smluv nebo ze soupojištění, u kterých pojišťovna nepředpokládá problémy 

s uhrazením. 

11. V části ostatní přechodné účty Aktiv jsou uvedeny regresy a aktivní soudní spory ve 

výši 16,32 mil. Kč. O jaké konkrétní aktivní soudní spory se jedná a jaký je předpoklad 

řešení těchto sporů? 

Z uvedené částky 16,32 mil. Kč tvoří aktivní soudní spory celkem 9,9 mil. Kč a jde o 

soudní spory ve věci vrácení pojistného plnění z pojistných událostí z roku 2003. 

Žalované jsou dvě právnické osoby, zemědělská družstva. V roce 2020 vydal Nejvyšší 

soud rozhodnutí ve prospěch pojišťovny a vrátil případ k projednání nižším soudům 

s tím, že tyto jsou vázány právním názorem Nejvyššího soudu. Na základě tohoto 

rozsudku zvýšila pojišťovna pravděpodobnost výhry ve sporu. 

Zbývající částka je tvořena vymáhanými regresy v civilním řízení. Jde o nižší stovky 

případů, kdy ke každému je přiřazen odhad vymahatelnosti. 

12. V roce 2021 došlo k nárůstu pojistného u pojištění motorových vozidel ze 119 milionů 

na 136 milionů, ale náklady stouply z 56 milionů na 67 milionů. Čím byl tento nárůst 

způsoben, když procentuálně nárust nákladů ne zcela odpovídá výši nárůstu pojištění. 

Obdobně prosíme o vysvětlení k pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám, 

kde rovněž došlo k nárůstu nákladů na pojistná plnění. Dovolujeme si požádat o 

podrobný seznam rozpadu nákladů. 

Společnost předpokládá, že akcionář se dotazuje na rok 2020. 
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Nárůst pojistného u pojištění motorových vozidel v roce 2020 dosáhl 14,3 %, náklady 

na pojistná plnění stouply ve stejném období o 19,3 %. Tento nevýznamný 

disproporční nárůst je zapříčiněn nahodilostí pojistných událostí, konkrétně pak 

nárůstem nákladů na škody na zdraví, což je obecným trendem v pojištění 

odpovědnosti. 

V roce 2020 došlo také k nárůstu hrubé výše nákladů na pojistná plnění v důsledku 

několika větších škod u podnikatelského pojištění, které byly zapříčiněny požárem. 

S ohledem na ochranu obchodního tajemství a ochranu práv klientů nelze 

k jednotlivým pojistným událostem poskytnout bližší informace. 

 

13. V roce 2020 došlo k nárůstu obnovovacích provizi, dovolujeme si požádat o sdělení čím 

je tento nárůst způsoben? 

Obnovovací (následné) provize se vyplácejí z předpisu pojistného v druhém a dalším 

roce trvání pojištění. Vzhledem k tomu, že následný předpis významně roste, zvyšuje 

se logicky i objem vyplacených provizí. Objem obnovovacích provizí je také závislý 

na struktuře – objemu jednotlivých pojistných druhů s různou provizní sazbou. Svou 

roli hraje taky změna distribučních kanálů. 

14. Jaký je aktuální počet osob využívajících pronajaté prostory v sídle společnosti na 

adrese Římská. 

Přepočtený počet osob za rok 2020 je 77. 

15. Kolik činil celkový nájem za rok 2020 sídla společnosti?  

Nájem prostor v sídle společnosti na adrese Římská 45 činil 11,712 mil. Kč, což je 

také uvedeno ve Zprávě o vztazích za rok 2020. 

16. Kolik činily náklady na recepční služby v sídle Římská a kdo je dodavatelem služby? Je 

dodavatel služby nějak personálně nebo majetkově propojen s hlavním akcionářem 

společnosti?  

Z otázky není zřejmé, na jaké období se akcionář dotazuje. 

Poskytovatel služby není hlavním akcionářem a společnosti ani není známo personální 

či majetkové propojení poskytovatele s hlavním akcionářem. Poskytnout konkrétní 

identifikační údaje poskytovatele však společnost nemůže, neboť by tím bylo 

zasáhnuto do práv třetí právnické osoby. 

Náklady na strážní a recepční službu v roce 2020 činily 676 tis. Kč.  
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17. Kolik činilo celkové vyúčtování služeb za rok 2020 podle jednotlivých položek? 

ÚT – topení 321 885 

TUV - ohřev vody 29 228 

TUV - spotřeba vody 12 398 

Vodné-stočné 77 930 

úklid společných prostor 28 233 

úklid kanceláří 609 236 

odvoz tuh. Odpadu 22 014 

osvětlení spol. prostor 4 231 

Výtahy 30 089 

Elektro 291 345 

ostatní služby 339 636 

 1 766 225 
 

18. Byly v souvislosti s užíváním pronajatých prostor hrazeny jiné platby než nájem, 

ostraha, služby výše uvedené? 

Žádné další služby, mimo ostrahy a výše uvedených, hrazeny nebyly. 

 

19. Dle sdělení z valné hromady z roku 2020 byl v roce 2019 byl vznesen písemně 

požadavek na pronajímatele (SHČMS) o snížení ceny nájmu. Tento požadavek HVP, a.s. 

byl řešen v orgánech SHČMS a máme informaci, že vedení SHČMS doporučilo 

výkonnému výboru, aby byl snížen nájem od 1.10.2020 (cca 1 mil. Kč / rok). Došlo ke 

snížení tohoto nájmu a pokud ne, tak z jakého důvodu? 

Ke snížení nájmu došlo uzavřením dodatku smlouvy s účinností od 1. 10. 2020. 

Náklady na nájemné jsou sníženy o 1 438 tis. Kč ročně (120 tis. Kč měsíčně). 

 

20. Jaký je aktuální seznam zaměstnanců HVP podle ústředí a poboček včetně uvedení 

rozmístění jednotlivých zaměstnanců? 

Aktuální jmenný seznam zaměstnanců není možné poskytnout, neboť právo na 

ochranu osobních údajů zaměstnanců převažuje nad právem akcionáře požadovat 

vysvětlení. 

21. Byly činěny nějaké kroky, k tomu, aby mohlo dojít k přemístění sídla společnosti do 

jiných prostor s levnějším nájmem? 

Sídlo společnosti je dáno stanovami společnosti a může tedy být měněno pouze valnou 

hromadou. 

22. Bylo v souvislosti s Covid 19 požádáno o snížení nájmu v sídle společnosti? 

Ano, pojišťovna požádala vlastníka objektu o další snížení nájmu z důvodů dopadů 

pandemie nemoci Covid-19. 
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23. Jak probíhají jednání o prodeji budovy v Praze 4 Michle? 

Jednání probíhají v intencích mandátu, který představenstvo obdrželo od valné 

hromady konané v roce 2015 a to tak, že zájemcům je tato nemovitost nabízena za 

cenu 145 mil. Kč. V této záležitosti sice proběhla jednání mezi zájemci o koupi a HVP 

a.s. Jednání však zatím nepokročila od zájmového dopisu k formální nabídce na 

odkoupení nemovitosti. Pro úplnost je třeba podotknout, že prodej nemovitosti 

v každém případě musí být předložen k rozhodnutí valné hromadě HVP, a.s. 

24. Proč nejsou nemovitosti nabízeny formou veřejné nabídky? 

Z prvních nabídek, které společnost obdržela po udělení pověření k nabízení 

k prodeji valnou hromadou, vyplývala cena výrazně nižší, než byla naše požadovaná 

cena, a to v rozpětí 80 až 100 milionů Kč. Za daných podmínek bylo pro management 

společnosti naprosto nevhodné udělat veřejnou nabídku, neboť kapitálová pozice 

společnosti, zejména po zaúčtování velké ztráty za rok 2013, by byla ohrožena.  

Do obdržení jedné z nabídek pojišťovna nedisponovala žádnou nabídkou, která by 

indikovala šanci na dosažení takové kupní ceny, aby prodej na základě veřejné nabídky 

nevygeneroval ztrátu. 

 

25. V současné době jsou na příslušném stavebním úřadě podány návrhy na změny 

územního plánu a využití budovy v Michli. Kdo tyto návrhy inicialoval, kdo tyto návrhy 

podal, kdo dal pověření těmto osobám, aby za společnosti v této záležitosti jednaly. 

Pojišťovna disponuje projeveným zájmem o koupi za kupní cenu 134 mil. Kč, kde 

zájemce prohlašuje, že disponuje vlastními finančními zdroji na odkoupení 

nemovitosti. Tento zájemce rovněž hodlá využít nosné části budovy s tím, že budovu 

zmodernizuje a změní její dispozici tak, aby lépe vyhovovala jeho požadavkům. 

Vyjednávání nepokročila do fáze nabídky nebo smluvních ujednání. 

Další dvě nejvýznamnější nabídky jsou od developerů, kteří ovšem vyžadují 

změnu územního plánu pro snesení budovy a následné výstavby komerčního objektu 

s převažujícím účelem změny na bytový objekt. S ohledem na to, že na pozemku 

zatříděném jako veřejná vybavenost nelze postavit bytový objekt, rozhodlo 

představenstvo požádat o změnu územního plánu ve snaze dosáhnout co nejvíce 

nabídek. Představenstvo je přesvědčeno, že změnou zatřídění pozemku směrem 

k širšímu možnému využití se hodnota pozemku zvýší. Přitom je nutné počítat 

s časovou náročností celého procesu, která je odhadována na 5 let. 

 

26. Bylo ze strany zájemců o nemovitost v Michli nabídnuty nějaké další výhody 

společnosti nebo dalším osobám kromě zaplacení kupní ceny?  

Ne. 

27. Kdo konkrétně za společnost jednal o prodeji nemovitosti v Michli? 

Úvodní jednání o možném prodeji nemovitosti v Praze 4 – Michli vedl předseda 

představenstva společně s ředitelem ekonomického úseku a právníkem společnosti. 
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28. Jaké jsou podmínky pro výběr nejvhodnější nabídky na odkup nemovitosti v Michli? Je 

jedinou podmínkou výše kupní ceny a úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy? 

Společnosti při vyhodnocování nabídek bere v potaz dosažení maximálně možného 

výnosu, přičemž nesmí připustit omezenou použitelnost aktiva ke krytí závazků 

společnosti v průběhu transakce. 

V souladu se stanovami by o prodeji nemovitosti rozhodovala valná hromada. 

29. Jak byla v roce 2020 zvýšena hodnota nemovitostí v majetku společnosti? K jaké 

změně došlo v hodnotě nemovitostí HVP za rok 2020 s ohledem na obecně rostoucí 

ceny nemovitostí v České republice?  

Společnost o nemovitostech účtuje v souladu s obecně závaznými předpisy tak, jak je 

popsáno v kapitole Důležité účetní metody v příloze k účetní závěrce. Pozemky a 

stavby jsou k okamžiku pořízení oceněny pořizovací cenou. O zvýšení hodnoty 

nemovitostí se neúčtuje. 

30. Kolik činily náklady na Nájmy jednotlivých poboček a obchodních míst? 

Náklady na nájemné mimo sídlo společnosti v roce 2020 činily 4,7 mil. Kč. Kompletní 

přehled poboček a obchodních míst je zájemcům o pojištění k dispozici na 

internetových stránkách pojišťovny v sekci Kde nás najdete. 

31. Kolik činily Náklady a výnosy z jednotlivých nemovitostí ve vlastnictví společnosti za 

rok 2020? 

Otázka se nevztahuje k pořadu jednání valné hromady. Společnost správou 

nemovitosti pověřila obchodní společnost První hasičskou, a.s., která správu 

nemovitostí provádí na své vlastní podnikatelské riziko. Společnost o výnosech ze 

správy nemovitostí neúčtuje. 

32. Jaké bylo hospodaření společnosti První hasičská a.s. za rok 2020? 

Společnost První hasičská, a.s., dosáhla v roce 2020 zisku ve výši 713 tis. Kč, tak jak 

je uvedeno ve výroční zprávě nebo také v otázce č. 9 akcionáře ZLT com, s.r.o., výše 

v tomto dokumentu. 

33. Kolik finančních prostředků HVP První hasičské a.s. za rok 2020 poskytla a jaký výnos 

HVP od První hasičské a.s. za rok 2020 obdržela? 

Veškeré vzájemné vtahy jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích za rok 2020. 

 

34. Jak proběhla a probíhá spolupráce s Re/MAX ke zvýšení výnosů z vlastních nemovitostí 

– v Praze 4 Michle? Kdo konkrétně za Re/MAX jednal a kde byly prostory nabízeny a 

prosím o předložení dokladů o inzerci, počty shlédnutí, doba inzerce a texty inzerátů? 

V roce 2020 s firmou Re/MAX žádná spolupráce ohledně nebytových prostor v Praze 4 

– Michle neprobíhala. 
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35. Jaké kroky v roce 2020 učinila HVP, a.s. směrem k přípravě a vývoji do nového 

informačního pojišťovacího systému? Jaký je výsledek analýza možností a jak proběhlo 

výběrové řízení. 

HVP v roce 2020 nerozhodla o nákupu nového informačního pojišťovacího systému. 

Žádné výběrové řízení neproběhlo. 

36. Jak probíhaly a s jakým výsledkem v roce 2020 veřejné zakázky. Byly tyto zakázky 

řešeny přímo společností nebo zprostředkovatelem? Jaké byly celkové náklady 

vyplacené případným zprostředkovatelům? 

Účast HVP ve veřejných zakázkách z oblasti pojištění v roce 2020: 

Vypsáno:  159 veřejných zakázek  

Účast:   51 veřejných zakázek 

Získáno:  18 veřejných zakázek 

 

Z uvedených 18 zakázek, které HVP vyhrála, byla v 8 případech nabídka zpracována 

externím dodavatelem. Kromě 3 zakázek šlo vždy o případy, které tento dodavatel 

zpracovával i v minulých letech. Měl s nimi tedy zkušenost. 

Celkové náklady vyplacené v roce 2020 externímu dodavateli za uvedených 8 

veřejných zakázek jsou 234 152,40 Kč. Odměny jsou vypláceny v prvním roce trvání 

pojistných smluv ze zaplacených a spárovaných splátek pojistného. 

HVP se snaží minimalizovat případy zpracování nabídek do veřejných zakázek 

externími dodavateli. Odpadá tak odměna vyplácená za externí zpracování, ale 

zejména se významně rozvíjí odborná zdatnost zpracovatelů z řad zaměstnanců 

poboček HVP.  

 

37. Byly vůči společnosti v roce 2019 zahájeny ze strany orgánu dohledu provedeny nějaké 

kontroly nebo zahájeno správní řízení a s jakými výsledky? 

Otázka na rok 2019 se netýká pořadu jednání valné hromady. 

38. Kolik činily náklady na školení zaměstnanců v Přibyslavi za rok 2020?  

0 Kč, žádné školení zaměstnanců v Přibyslavi v roce 2020 neproběhlo. 

39. Kolik bylo celkem vyplaceno a za jaké měsíce na základě smlouvy o poskytnutí reklamy 

ve prospěch společnosti První hasičská a.s.?   

Náklady společnosti plynoucí ze smlouvy o poskytnutí reklamy jsou uvedeny ve Zprávě 

o vztazích. Tyto náklady v roce 2020 činily 623 tis. Kč. 

40. Jaké pohledávky z přímého pojištění a zajištění jsou po splatnosti a kolik z těchto 

pohledávek je více jak 30 dní po splatnosti a u kterých nelze očekávat dobrovolné 

plnění? 

Tato informace je obsažena na str. 25 přílohy k účetní závěrce. Podrobnější vysvětlení 

bylo poskytnuto v rámci otázky č. 10. 
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41. Kdo vymáhal a spravoval pohledávky a došlo v roce 2020 k prodeji nějakých 

pohledávek? 

Pojišťovna vymáhá pohledávky interně, některé pohledávky byly předány k vymáhání 

AK. K prodeji pohledávek nedošlo. 

42. Jaký je vývoj pohledávky za pojišťovacím zprostředkovatelem p. Schmiedhamerem a 

jaký bude další postup vymáhání pohledávky? (2019, bylo uhrazeno 1,9 mil. Kč) 

Pohledávka nebyla v roce 2020 splácena a pojišťovna tak v průběhu roku 2020 

natvořila další opravnou položku ve výši 3,58 mil. Kč. K 31.12.2020 je tak vytvořena 

opravná položka ve výši pohledávky. 

Aktuálně – pojišťovna pohledávku dále vymáhá prostřednictvím advokátní kanceláře. 

43. Jaké konkrétní částky byly vynaložena a na jaký konkrétní hmotný majetek? 

Otázka není položena srozumitelně a není zřejmé na jaké období se akcionář 

dotazuje.  

Pokud jde o pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jsou tyto informace uvedeny 

na str. 27 přílohy účetní závěrky. Kromě inventáře a drobného majetku šlo především 

o nákup IT techniky za účelem obnovy zařízení. 

44. Jaké výsledky byly v povinném ručení v roce 2020. Jak jsou ceny pojišťovny nastaveny 

v porovnání s jinými pojišťovnami a v čem jsou slabí a silné stránky HVP oproti jiným 

pojišťovnám?  

Pojistné v povinném ručení v roce 2020 bylo vyhodnoceno jako postačitelné. 

Cenotvorba je věcí obchodního tajemství. 

45. Jaká byla v roce 2020 valorizace kmene a kolik pojištěnců neprodloužilo pojistné 

smlouvy z důvodu navýšení ceny pojistného?  

Konkrétní způsob valorizace pojistných smluv je obchodním tajemstvím. Klient má 

nárok před výročím smlouvu vypovědět z libovolného důvodu, konkrétní důvod 

výpovědi pojišťovně sdělovat nemusí. Bližší informace o neobnovených smlouvách 

byly poskytnuty v rámci odpovědi na otázku č. 1.  

46. Jaké jsou stavy termínovaných vkladů, jaké byly úrokové sazby za rok 2020? Jaké 

náklady byly spojeny s termínovanými vklady? 

V roce 2020 došlo vlivem extrémní nejistoty na finančních trzích k výraznému 

poklesu úrokových sazeb, kdy jen základní dvoutýdenní reposazba ČNB klesla během 

tří měsíců z 2,25 % na 0,25 %, na což okamžitě reagovaly komerční banky snížením 

sazeb termínovaných vkladů. 

S termínovanými vklady jsou spojeny pouze drobné náklady na poštovné na zasílání 

konfirmací, případně bankovních výpisů. 

Stav termínovaných vkladů k 31.12.2020 je uveden v příloze k účetní závěrce na str. 

25 (depozita u finančních institucí). 
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47. Jaký byl k 31.12.2020 stav hotovosti, kde byla hotovost konkrétně uložena a za jaké 

úrokové sazby, a jaké náklady jsou s tímto vzniklé?  

Zůstatky na běžných účtech nejsou úročeny, což je všeobecně známo. Kromě 

drobných nákladů na poštovné nejsou s držbou hotovosti na běžných účtech spojeny 

žádné další náklady, zpoplatněny jsou jen provedené transakce dle platného ceníku. 

Stav hotovosti k 31.12.2020 je uveden v rozvaze společnosti v položce „Hotovost na 

účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně. 

48. Jaké konkrétní Dluhopisy byly držené k 31.12.2020, jaký byl a bude budoucí výnos a 

jaké náklady jsou spojené s nákupem a držením dluhopisů? 

Společnost v souladu s konzervativní investiční strategií drží pouze české státní 

dluhopisy. Hrubá výkonnost portfolia dosáhla v roce 2020 1,11 %, kvůli dynamicky 

nepříznivému vývoji na finančních trzích v důsledku pandemie nemoci Covid-19 je 

budoucí vývoj obtížně předvídatelný, v roce 2021 očekáváme nadále nízké výnosy 

z finančních instrumentů. 

Společnost drží výhradně české státní dluhopisy, jak je uvedeno v příloze k účetní 

závěrce na str. 25. 

Související náklady jsou spojeny výhradně s odměnou pro správce portfolia, která je 

z větší části závislá na objemu spravovaných prostředků. V roce 2020 šlo o náklady 

ve výši 248 tis. Kč. 

49. Jaké Soudní spory byly vedeny v roce 2020? 

V roce 2020 za pojišťovnu vedly spory Kancelář generálního ředitele (korporátní 

právo) a Úsek likvidace pojistných událostí (spory o pojistná plnění). Kancelář GŘ 

eviduje jak pasivní spory (1x pracovněprávní spor, 2x spor o plnění, 3x akcionářské 

žaloby), tak aktivní spory (celkem 6 sporů), k nimž náleží i soudní spory o vymáhání 

dlužného pojistného (v řádu stovek). Úsek likvidace pojistných událostí eviduje 

celkem 14 pasivních soudních sporů o pojistné plnění, kde je pojišťovna žalovaná či 

v pozici vedlejšího účastníka na straně žalovaného klienta. 

 

50. Jaké závazky vůči zprostředkovatelům byly v roce 2020, které jsou uhrazeny a které 

ještě uhrazeny nejsou a kdy mají být uhrazeny? 

Závazky vůči zprostředkovatelům k 31.12.2020 činily 6,6 mil. Kč, z toho 1,8 mil. byla 

kauce zprostředkovatelů a 4,8 mil. Kč provize za měsíc prosinec vyplacené v lednu. 

51. Jaké poradenské služby byly společnosti poskytnuty v roce 2020, jakými společnosti a 

za jaké odměny? 

Tato informace podléhá obchodnímu tajemství, v oblasti odměn a smluvních 

podmínek je objednavatel i poskytovatel smluvně vázán mlčenlivostí. 
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52. Co bylo v roce 2020 učiněno v oblasti compliance a zda bude v roce 2021 nějaký 

podstatnější změna legislativy na kterou bude nutné reagovat vyšší náklady a vyšší 

činností? 

V roce 2020 byly vykonány kontroly compliance v souladu se schváleným plánem, dále 

probíhala konzultační činnost v souladu s vnitřní směrnicí. Rychlost ani podobu 

legislativního procesu nelze objektivně predikovat, náklady budoucích legislativních 

změn není možné odhadovat. 

 

53. Jaká plnění byla v roce 2020 vynaložena a vůči jakým subjektům v oblasti reklamy a 

propagace? 

Náklady na reklamu a propagaci jsou uvedeny na str. 36 přílohy k účetní závěrce. 

Tyto náklady v roce 2020 činily 5,015 mil. Kč, což představuje meziroční snížení o 

2,415 mil. Kč. Konkrétní poskytovatele služeb s ohledem na ochranu obchodního 

tajemství a práv třetích stran nelze zveřejnit. 

 

54. Jaké pohledávky byly odepsány v roce 2020 a v jaké výši, včetně důvodu jejich odpisu 

a informace, zda budou tyto pohledávky dále nějakým způsobem vymáhány? 

Dotaz je zodpovězen v rámci odpovědi na otázku č. 73. 

55. Byly v roce nějaké sporné pojistné události, které nebyly ještě vyřešeny a může jejich 

řešení ovlivnit hospodaření společnosti v budoucnu? 

Z otázky akcionáře není zřejmé, k jakému období se dotaz vztahuje. 

V roce 2020 byly pojistné události, které ještě nebyly vyřešeny, což naprosto 

standardní věc v rámci procesu likvidace pojistných událostí. Veškeré potenciální 

závazky jsou řádně zarezervovány. Ostatně prověření rezervy ke krytí pojistných 

událostí bylo označeno jako jedna z hlavních záležitostí auditu ve Zprávě nezávislého 

auditora pro akcionáře společnosti. Výrok auditora je vysloven bez výhrad. 

56. Je společnost pojištěna proti pochybení členů představenstva nebo dozorčí rady nebo 

mají členové představenstva a dozorčí rady sjednáno pojištění pro takové případě, 

které by bylo hrazeno pojišťovnou? 

Otázka se nevztahuje k pořadu jednání valné hromady. 

57. Jaké byly Indexy růstu HVP za rok 2020 u jednotlivých druhů pojištění? 

Dle metodiky ČAP je předepsané smluvní pojistné podle objemu na trhu 

141 213 037 000 Kč. Podíl HVP činí 0,5 % při objemu 755 186 000 Kč. 

V roce 2020 byl meziroční index růstu předepsaného smluvního pojistného na celém 

trhu 103,6 %, přičemž u neživotního pojištění byl index 103,9 % a u životního 

pojištění 103,1 %. 
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Index růstu HVP v roce 2020 byl 109,8 %, v neživotním pojištění 109,9 % a 

v životním pojištění 83,9 %. 

Vybrané segmenty neživotního pojištění a indexy růstu HVP: 

- POV = 114,0 %  

- HAV = 114,6 % 

- Podnikatelé = 114,5 % 

- Majetek a odpovědnost (retail) = 92,6 % 

 

58. Jaká byla rentabilita obchodování na jednoho pracovníka HVP? 

Z otázky není patrné, na jaké období se akcionář dotazuje. 

V roce 2020 dosáhla pojišťovna zisku ve výši 16,098 Kč. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020 byl 116 osob. 

Rentabilita vypočtená jako podíl zisku a počtu zaměstnanců je 138,8 tis. Kč na 

zaměstnance. 

59. Kdo jsou konkurenční společnosti a jaké je porovnání s těmito konkurenty – pojistný 

kmen, slabé a silné stránky, porovnání obraty, EBITDA, ziskovost jednotlivých 

produktů, náklady na činnost společnosti? 

Otázka se nevztahuje k pořadu jednání valné hromady. 

60. Proč nedošlo k výplatě čistého zisku mezi akcionáře, proč nebyly nikdy vyplaceny 

dividendy akcionářům, uvažuje společnost o vypracování dividendové politiky 

společnosti? Bude někdy v budoucnu akcionářům dividenda skutečně vyplacena? 

Společnost za větší část svého působení řeší jednak problém nedostatku kapitálu, což 

lze doložit dřívějším pověřením představenstva k jeho navyšování. Z tohoto pohledu 

při dodržení zásady péče řádného hospodáře nemohlo v minulosti představenstvo 

valným hromadám výplatu dividend navrhnout, jelikož by po provedení transakce 

došlo k oslabení kapitálové pozice. O vypracování dividendové politiky společnost 

neuvažuje. 

61. Jakým konkrétním způsobem bude nakládáno se ziskem společnosti – bude pouze 

ponechán na účtu nebo s ním bude nějak nakládáno, aby došlo k zhodnocení těchto 

finanční prostředků a reinvestice nerozděleného zisku? 

Za předpokladu, že bude schválen návrh představenstva o rozdělení zisku, bude 

s prostředky nakládáno v souladu s platnou investiční strategií, která umožňuje 

nákup konzervativních investičních instrumentů jako např. státní dluhopisy nebo 

termínované vklady. 

62. Jaké kroky bude společnost činit, aby došlo k navýšení hodnoty akcií společnosti a 

zisku akcionářů v dalších letech? 

Společnost bude postupovat stejným způsobem jako doposud, žádnou radikální 

změnu strategie představenstvo nyní nepředpokládá. Důkazem toho, že současná 



 Strana 15 z 22 
 

obchodní strategie společnosti je vhodná a výhodná, je skutečnost, že za rok 2020 

dosáhla společnost zisku po zdanění ve výši 16.098.587,73 Kč. 

 

63. K jakým změnám došlo v akcionářské struktuře v roce 2020? 

Akcionářská struktura je veřejně dostupnou informací, která je mimo jiné zveřejněna 

také na str. 5 přílohy k účetní závěrce. V meziročním porovnání nedošlo u žádného 

akcionáře ke změně podílu, který by přesahoval 0,5 %. 

64. Má největší akcionář společnosti v dozorčí radě nebo představenstvu jím nominované 

osoby nebo jsou v představenstvu nebo dozorčí radě osoby, které mají jakékoliv vztahy 

s hlavním akcionářem společnosti? Kým byly nominovány osoby, které nebyly 

nominovány největší akcionářem společnosti? Jakým způsobem a v jakém rozsahu 

osoby nominované nebo které jsou ve vztahu s hlavním akcionářem prosazují zájmy 

hlavního akcionáře? 

O složení orgánů společnosti rozhodují v souladu se stanovami primárně akcionáři na 

valné hromadě, ať už přímo v případě dozorčí rady, nebo nepřímo v případě 

představenstva. Představenstvo je odpovědné za řízení společnosti a jedná v zájmu 

společnosti (viz stanovy), dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti (viz stanovy) 

Uvedené orgány prosazují pouze zájmy společnosti.   

 

65. K jakým legislativním změnám v oblasti pojišťovnictví došlo v roce 2020 a jaké změny 

lze očekávat v roce 2021 a následujících letech? 

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v otázce č. 52. Veškerá legislativa je uvedena ve 

veřejné sbírce zákonů, případně jde o právní normy ve formě přímo použitelných 

Nařízení EU. 

66. Jakým způsobem probíhaly kontroly dozorčí rady? jaká zjištění dozorčí rada při své 

činnosti zjistila a jak byly tyto zjištění vyřešeny? Měla dozorčí rada dostatek informací 

a pokladů pro řádnou kontrolní činnost? Byly ze strany představenstva poskytnuty 

veškeré potřebné informace a poklady pro řádný výkon činnosti dozorčí rady? 

Dozorčí rada měla dostatek informací a podkladů pro svoji kontrolní činnost. Ze strany 

představenstva společnosti jí byly poskytnuty potřebné informace a podklady pro 

řádný výkon činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada dále, kromě dodaných podkladů, zvala 

na svá zasedání členy představenstva, pojistného matematika, ředitele úseků, 

auditora, další členy zřízených výborů, to vše za účelem vysvětlení, či dovysvětlení 

předkládaných dokumentů. 

 

67. Jakým způsobem bylo v roce 2020 vyhodnocováno a s jakým výsledkem, zda některý 

z členů dozorčí rady nebo představenstva není ve střetu zájmu? 

Řešeno čestným prohlášením jednotlivých členů o existenci, či neexistenci střetu 

zájmů. Řešeno vždy v průběhu zasedání dozorčí rady a představenstva, kde je vždy 

možnost zdržení se hlasování jednotlivých členů, z důvodu střetu zájmu. 
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68. Plynuly některému z členů dozorčí nebo představenstva v roce 2020 příjmy kromě 

mzdy a odměny za činnosti jakékoliv další příjmy, které souvisí s činností pojišťovny 

např. provize za uzavřené pojistné smlouvy, zprostředkování pojistné činnosti, apod.? 

Neplynuly. 

69. Kolik byla celková suma vyplacena jednotlivým členům představenstva společností za 

rok 2020? Jaká byla skladba těchto plateb např. rozdělení mzda, mimořádné odměny, 

odměna za výkon funkce, cestovné, úhrada hotových výdajů, další benefity? Jsou 

členové představenstva adekvátně za svoji činnosti odměněni. Kolik činí obvyklé 

odměna za výkon jejich činnosti?  

Odměňování členů statutárních a kontrolních orgánů je uvedeno v příloze k účetní 

závěrce za rok 2020 na straně 38. Informace nad rámec těchto údajů není možné 

sdělit. Mzdy jednotlivých zaměstnanců z pracovního poměru podléhají mlčenlivosti. 

Agregované údaje za běžné a vedoucí zaměstnance jsou také součástí výroční zprávy. 

Členové představenstva za svou práci nejsou adekvátně odměněni. Průměrnou mzdu 

vedoucích zaměstnanců z pracovního poměru lze z údajů ve výroční zprávě snadno 

dopočítat a porovnáním s veřejně dostupnými údaji je zřejmé, že se jedná o odměny 

hluboko pod tržním průměrem. Stejně tak odměny za výkon funkce člena 

představenstva jsou spíše symbolické a naprosto neodpovídají míře odpovědnosti, 

kterou člen představenstva vstupem do statutárního orgánu nese, kdy ručí celým svým 

majetkem. 

70. Kolikrát se dozorčí rada a představenstvo za rok 2020 sešlo na schůzi dozorčí rady a 

představenstva? 

Počet jednání dozorčí rady je uveden ve zprávě dozorčí rady. 

V roce 2020 se uskutečnilo 12 jednání představenstva. 

71. K jakým změnám zaměstnanců pojišťovny došlo v roce 2020, kdo a na jaké pozici 

činnost ukončil, a kdo byl nově přijat? 

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady jsou zapsány v obchodním rejstříku. 

Další konkrétní údaje nelze poskytnout, neboť právo na ochranu osobních údajů 

zaměstnanců převažuje nad právem akcionáře požadovat vysvětlení. 

72. jaký je předpoklad hospodářských výsledků na rok 2021, je možné nás seznámit se 

způsobem a provedením budoucí analýzy 

Společnost k 31. 3. 2021 dosáhla zisku ve výši 16,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 

hospodářský výsledek pojišťovny z podstaty podnikání může být významně ovlivněn 

nahodilými pojistnými událostmi, je na začátku roku obtížné odhadovat výsledek 

hospodaření. Lze však očekávat, že plnění výsledku hospodaření z obchodně-

finančního plánu není ohroženo. 
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73. Odpisy pohledávek za rok 2020 výše a důvod odpisu? 

V roce 2020 byly odepsány nedobytné pohledávky ve výši 2,1 mil. Kč. Jedná se větší 

množství drobných nevymahatelných pohledávek, nebo pohledávek, u kterých by 

jejich další vymáhání s ohledem na související náklady nebylo rentabilní. 

74. Jaký je obchodní plán na rok 2021, kde jej sestavoval?  

Parametry obchodního plánu na rok 2021 jsou uvedeny ve Zprávě představenstva za 

rok 2020.  

Společnost plánuje dosáhnout předepsaného pojistného ve výši 800 mil. Kč a zisku ve 

výši 14 mil. Kč před zdaněním. Na tvorbě plánu se podíleli zaměstnanci odborných 

útvarů pojišťovny a byl schválen představenstvem. 

Odpovědí na otázku kde byl plán sestaven je, že v sídle společnosti. 

75. Kde leží obchodní příležitosti, jaký je plán tyto příležitosti uchopit? 

Tyto skutečnosti jsou předmětem obchodního tajemství společnosti. 

76. Jaké jsou dlouhodobé plány a cíle společnosti, kde a v jakém segmentu chce společnost 

působit? 

Tyto skutečnosti jsou předmětem obchodního tajemství společnosti. 

 

77. Existuje riziko  a jak velké, že konkurenční společnosti převezmou část obratu 

společnosti? 

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční oblast podnikání a z toho plyne i logická snaha 

konkurenčních společností o zvyšování svého podílu na trhu. Obecně tak samozřejmě 

existuje riziko cenové války na trhu a odliv části klientů, i z tohoto důvodu společnost 

nemůže odpovědět na předchozí otázky, které jsou obchodním tajemstvím. 

78. V čem není v současné době společnost oproti konkurenci konkurenceschopná (ceny, 

software, apod.)?  

Společnost není především konkurenceschopná při získávání zkušených odborníků na 

trhu práce. Podle interně provedené analýzy a veřejně dostupných údajů vyplácí HVP 

v porovnání s trhem podprůměrné mzdy. 

Vedoucím zaměstnancům oproti konkurenci může společnost navíc nabídnout pouze 

zkušenost s prací ve firmě, jejíž někteří akcionáři systematicky pracují proti zájmům 

společnosti, a to buď svou nečinností, nebo vědomými kroky s cílem společnost poškodit 

a oslabit.  

79. Jak se chce společnost zlepšit, aby byla konkurence schopná? 

Společnost konkurenceschopná je, což dokazují její obchodní a finanční výsledky. 

Konkrétní kroky směřující k naplnění obchodního plánu jsou předmětem obchodního 

tajemství. 
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80. V čem spočívají výhody společnosti oproti konkurenci a jak jsou využívány? 

Výhody společnosti jsou předmětem obchodního tajemství. 

81. Jak společnost měří produktivitu práce? Jaké jsou výsledky zjištění? 

Viz otázka č. 58. 

82. Jaké nové produkty byly uvedeny na trh v roce 2020, jaké nové produkty se chystají 

na rok 2021? 

2020 – produktové úpravy: 

HVP se v roce 2020 zaměřila na úpravy stávajících produktů 

- Majetkové pojištění – pilotní provoz pojištění zahrnující náhodné poškození a 

odcizení, a pojištění prodloužené záruky. 

- Pojištění odpovědnosti neziskových organizací – začátkem roku byl 

inovovaný produkt na pojištění bytových domů plně implementován do obchodní 

sítě. 

- Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli – v prvním čtvrtletí došlo k úpravě rizikových skupin, rozšíření 

nabídky limitů pojistného plnění. 

- Rodinné úrazové pojištění – k 1.5.2020 byly na základě poznatků z praxe 

upraveny rizikové skupiny. 

- Krátkodobé skupinové úrazové pojištění – V prvním pololetí došlo k rozšíření 

nabídky balíčků pojištění. 

- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (POV) - 1. 

3. 2020 došlo ke změně základních sazeb POV a změně výše segmentačních 

koeficientů modifikujících pojistné. V průběhu roku 2020 byl implementován 

retenční model pro práci se stávajícím kmenem pojistných smluv. Zdražování je 

prováděno na individuální bázi dle specifických charakteristik klienta. 

- Havarijní pojištění – od 1. 4. 2020 se pojistná částka u osobních vozidel pro 

potřeby HAV automaticky generuje ze systému Audatex. Jedná se o model určený 

na přesnou identifikaci výbavy vozidla podle RZ nebo VIN a umožňuje v průběhu 

několika vteřin získat informace o typu a provedení vozidla. Zjištěná pojistná 

částka se automaticky generuje do příslušné kolonky, byla stanovena podmínka 

pro vstup do pojištění na stáří vozidla do 10 let, zaveden nový vzorec výpočtu 

pojistného u HAV. 

 

2021 – produktové úpravy a inovace: 

- Pojištění občanské odpovědnosti – inovace pojištění – zákazníkům bude nově 

nabízen individuální limit plnění pro pojištění odpovědnosti občana za újmu 

způsobenou jinému (v běžném občanském životě) 50 milionů Kč. Dále bude 

možné si nově pojistit samostatně odpovědnost z vlastnictví nemovitosti.  

- Občanské pojištění – od konce roku 2020 probíhá inovace. Pro rok 2021 se 

chystá spuštění nové verze občanského pojištění s názvem Kombi, která bude 



 Strana 19 z 22 
 

současnou verzi Klasik doplňovat, tedy obě verze pojištění budou fungovat 

paralelně. Nová verze pojištění bude nabízet čtvrtý balíček s názvem Premium, ve 

kterém si zákazník bude moci libovolně navýšit limit plnění pro vybraná nebezpečí. 

Tato verze bude nadále rozšířena o nové předměty pojištění (studentské 

ubytování, hřbitovní stavby atd.) a také o nové pojistné nebezpečí (ztráta vody). 

Od této inovace si Pojišťovna slibuje zvýšení konkurenceschopnosti daného 

produktu na trhu, neboť individuální nastavení smlouvy zajisté osloví širší okruh 

zákazníků. 

- Autopojištění - 1. 3. 2021 aktualizace Metodiky pro fotografování pojištěných 

vozidel, k pravidelnému datumu 1. 3. 2021 nebylo třeba měnit sazby POV – viz. 

samostatný materiál PRE, případná úprava bude zvažována na základě výsledků 

3Q 2021, též 1. 3. 2021 aktualizace Metodiky pro fotografování pojištěných 

vozidel. Připravuje se strojní pojištění jako dodatkové pojištění k HAV, v pilotním 

programu pro vozidla HZS a JSDHO. 

 

83. Jak má společnosti zajištěna prostředky vůči inflačnímu riziku? 

Společnost se při investování řídí schválenou investiční strategií, která byla stanovena 

především s ohledem na zásady obezřetného investování. Strategická alokace aktiv byla 

stanovena tak, aby výnos z finančních aktiv byl kladný. 

 

84. Jaké jsou zjištěná obchodní rizika společnosti? Jaké kroky byly přijaty ke snížení 

detekovaných obchodních rizik? 

Jako nejvýznamnější obchodně-strategická rizika Pojišťovna hodnotí: 

1. Riziko kapitálu.  

Dle zákona o pojišťovnictví je Pojišťovna povinna držet dostatečnou výši 1) základního 

kapitálu po úhradě případných ztrát z disponibilních zdrojů a 2) tzv. použitelného 

kapitálu ke krytí zákonem definovaných kapitálových požadavků (SCR, MCR), které 

odráží rizikovost aktiv a závazků pojišťovny. 

Neplnění kapitálových požadavků by vedlo ke krokům ze strany ČNB, která vykonává 

dohled v pojišťovnictví. Pokud by se nepodařilo plnění požadavku v řádu několika málo 

měsíců obnovit, může ČNB v pojišťovně zavést nucenou správu, nebo v extrémním 

případě i pojišťovně odejmout licenci. 

Aby se snížilo toto riziko, Pojišťovna uplatňuje strategii zadržování zisku ve společnosti 

a používá ho k navyšování základního kapitálu. 

2. Cenová válka na trhu s povinným ručením. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné ručení se řídí 

speciálním právním předpisem. Dle tohoto zákona musí být pojistné v povinném ručení 

tzv. postačitelné. To zjednodušeně řečeno znamená, že segment povinného ručení musí 

vykazovat zisk.  
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Pojišťovna s ohledem na svůj tržní podíl, nemá šanci ovlivnit vývoj trhu a pokud by došlo 

k významnému poklesu cenové hladiny na trhu, má pojišťovna dvě možnosti:  

1) Zlevnit v souladu s trhem, což by pravděpodobně vedlo k neplnění požadavku na 

postačitelnost pojistného. 

2) Zachovat svoji cenovou hladinu, což by vedlo ke značnému odlivu klientů. 

Ke zmírnění tohoto rizika pojišťovna zavedla práci s kmenem na individuální bázi.  

85. Má společnost problém zajistit schopné zaměstnance? V čem je důvod, takových 

problémů? 

Ano společnost má, stejně jako každá jiná pojišťovna, problém zajistit schopné 

zaměstnance. 

- Na trhu je obecně nedostatek schopných zaměstnanců, speciálně v těch, 

jejichž potřebu generuje dohledový orgán. 

- Hlavně analytické a pojistně-matematické pozice 

- Epidemie COVID 19  

- Nejnižší mzdové ohodnocení na trhu a to jak pozic manažerských, včetně 

benefitů, tak i pozic odborných, jak pevná tak pohyblivá složka mzdy 

- Vyvolaná situace ve firmě formou žalob na orgány silně poškozuje značku v 

očích potencionálních zájemců včetně ohrožení jejich materiálních jistot při 

vstupu do orgánů 

- Odměny za činnost v orgánech výrazně nekorespondují s odpovědností 

spojenou s touto činností 

- Na vybrané pozice je navíc třeba složit zkoušku odborné způsobilosti 

 

86. Sdělte prosím pořadí prvních 15 pojišťovacích zprostředkovatelů společnosti podle 

výše vyplacených provizí za rok 2020 se specifikací, jaká výše provizí byla těmto 

jednotlivým zprostředkovatelům v roce 2020 vyplacena. Jaká byla ziskovost 

společnosti na jednotlivých sjednaných pojistkách těchto zprostředkovatelů?  

Požadované informace společnost považuje za obchodní tajemství. 

87. Jaké kroky byly učiněny ke snížení nákladů společnosti v roce 2020? 

Společnost pravidelně a průběžně sleduje vývoj správní režie a jako řádný hospodář 

se snaží minimalizovat své náklady. Příkladem budiž třeba meziroční snížení nájmu 

provozních prostor, nákladů na reklamu a propagaci, cestovného, aj. Viz str. 36 přílohy 

účetní závěrky. 

88. Proč nebyla v roce 2020 ukončena smlouva o správě nemovitostí s obchodní 

společností První hasičská a.s.?  

Pokud by mělo dojít ke správě nemovitostí vlastními silami, bylo by nutné přijmout 

další zaměstnance, čímž by se náklady společnosti zvýšily. Nehledě na převzetí 

odpovědnosti za spravované nemovitosti. Předmětem podnikání společnosti je 

poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb v rozsahu udělených oprávnění, 
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nikoliv správa nemovitostí, poskytování ubytovacích a dalších navazujících služeb. Na 

straně výnosů je nutné poznamenat, že dosahované výnosy korespondují s celkovou 

nestabilní situací na realitním trhu a odpovídají nabízeným prostorám, které nejsou ve 

zcela ideálním stavu. 

89. Jaká byla v roce 2020 ziskovost jednotlivých poboček společnosti, kdo ziskovost 

poboček vyhodnocuje? Jsou osoby provozující tyto pobočky členy většinového 

akcionáře společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nebo jsou nějak 

propojeny s vedoucími osobami společnosti?  

Výnosy jednotlivých poboček jsou pravidelně na měsíční bázi sledovány 

představenstvem společnosti i dozorčí radou. Pobočky nejsou „provozovány“, ale 

řízeny vedoucím zaměstnancem v pracovně právním vztahu s pojišťovnou. Pojišťovně 

nepřísluší zjišťovat členství svých zaměstnanců v zájmových ani jiných organizacích, 

tuto skutečnost nesledujeme a ani to není kvalifikačním předpokladem. 

90. Měl statutární orgán pro vypracování zprávy o vztazích za rok 2020 všechny potřebné 

informace? V případě, že nikoliv, uveďte podrobnosti. 

Ano, měl. 

91. Jaké kroky byly učiněny k tomu, aby nemovitosti ve vlastnictví společnosti přinášely 

obvyklý zisk? Kdo je ve společnosti v roce 2020 odpovědný za výnosy a správu 

nemovitostí? 

Správou nemovitostí je na základě smluv pověřena společnosti První hasičská, a.s., 

která za správu nemovitostí odpovídá, a která s ohledem na stavebně technický stav 

budov dosahuje maximálně možného výnosu ze správy nemovitostí. 

92. Uveďte, zdali některý z členů představenstva v roce 2020 učinil oznámení o střetu 

zájmů dle § 54, § 55 a § 56 ZOK.  V případě, že ano, uveďte podrobnosti.  

Neučinil. 

93. Bylo poskytnuto členům představenstva v roce 2020 jiné plnění, než na které plyne 

právo z právního předpisu či ze smlouvy o výkonu funkce? Já plnění (ať už peněžitá či 

nepeněžitá) byla jednotlivým členům představenstva v roce 2020 společností 

poskytnuta?  

Členům představenstva bylo z titulu výkonu funkce v roce 2020 poskytnuto pouze 

plnění, na nějž mají právo podle smlouvy o výkonu funkce nebo z právního předpisu.  

 

94. Měla dozorčí rada dostatek informací a podkladů pro přezkoumání řádné účetní 

závěrky společnosti za rok 2020 a zprávy o vztazích? 

Dozorčí rada měla dostatek informací a podkladů pro přezkoumání účetní závěrky za rok 

2020 a zprávy o vztazích. Měla přístup a obdržela veškeré podklady, které si vyžádala, 

účetní závěrku i zprávu o vztazích projednala i s auditorem a s výborem pro audit. 
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95. Jsou dozorčí radě známy jiné skutečnosti, které nebyly v řádné účetní závěrce 

společnosti za rok 2020 a zprávy o vztazích uvedeny? 

Dozorčí radě nejsou známy jiné skutečnosti, které by nebyly uvedeny v řádné účetní 

závěrce a ve Zprávě o vztazích za rok 2020. 

96. Je dozorčí radě známo, jakým způsobem vykonává většinový akcionář společnosti 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vliv na společnost? 

Většinový akcionář svoji působnost vykonává pouze na valné hromadě, nikoliv mimo ni. 
 

97. Jsou dozorčí radě známy nějaké skutečnosti, které svědčí o tom, že by docházelo k 

finančním tokům mezi společností a osobami jednajícími v součinnosti s většinovým 

akcionářem společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které nejsou uvedeny 

ve zprávě o vztazích? 

Dozorčí radě není známo, že by docházelo k jiným či dalším finančním tokům mezi 

většinových akcionářem a HVP, a.s. než k těm, které jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích. 

 

98. Jakým způsobem dozorčí rady přezkoumávala v roce 2020 působnost představenstva? 

Objevila dozorčí rady v činnosti představenstva za rok 2020 nějaká pochybení? 

Specifikujte.  

Dozorčí rada kontrolovala v roce 2020 výkon působnosti představenstva na svých 

pravidelných zasedáních tak, jak je to uvedeno ve zprávě dozorčí rady za rok 2020. 

Neshledala žádná pochybení. 

99. Uveďte, zdali některý z členů dozorčí rady v roce 2020 učinil oznámení o střetu zájmů 

dle § 54, § 55 a § 56 ZOK.  V případě, že ano, uveďte podrobnosti.  

Žádný z 5 členů dozorčí rady neučinil oznámení o střetu zájmů. 

100. Bylo poskytnuto členům dozorčí rady v roce 2020 jiné plnění, než na které plyne 

právo z právního předpisu či ze smlouvy o výkonu funkce? Já plnění (ať už peněžitá či 

nepeněžitá) byla jednotlivým členům dozorčí rady v roce 2020 společností poskytnuta? 

Na jaká plnění mají členové dozorčí rady ze smlouvy o výkonu funkce nárok? 

Členům dozorčí rady nebylo v roce 2020 poskytnuto jiné plnění, než na jaké plyne 

právo ze smlouvy o výkonu funkce.  

Podle smlouvy o výkonu funkce ve znění schváleném valnou hromadou konanou dne 

30.4.2019 mají členové dozorčí rady nárok na pevnou měsíční odměnu ve výši 6.000,-Kč 

hrubého, což v roce 2020 po odečtu plateb na sociální a zdravotní pojištění a zálohové 

daně představovalo čistý měsíční příjem 4.125,- Kč. V roce 2021 to po úpravě daně bude 

o 315 Kč více. Předseda dozorčí rady má nárok na pevnou měsíční odměnu ve výši 

18.000,- Kč hrubého. 

Hypoteticky by mohl členovi dozorčí rady vzniknout i nárok na výplatu pohyblivé 

složky odměny při splnění velmi složitě formulovaných podmínek, jejichž základem je 

splnění plánovaného zisku společnosti ve třech po sobě jdoucích letech. Dosud však 

k naplnění těchto podmínek nedošlo. 


