
Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, milí klienti,  

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. i v roce 2020 pracovala na principech německého modelu 
řízení s tímto složením orgánů společnosti: 

Dozorčí rada: 

Ing Václav Křivohlávek, CSc., předseda  

Členové:  

JUDr. Zdenka Čížková 
Mgr. Jarmila Kopáčová 
Ing. Libor Beneš  
Ing. Jiřina Brychcí  

 

Představenstvo: 

Ing. Josef Kubeš, předseda  

Členové:  

Ing. Josef Moravec   
JUDr. Pavel Borčevský, PhD.  
Luboš Zeman  
Ing. Helena Bílková do 20. srpna 2020 

 

Na úvod některá fakta o naší činnosti: 

V roce 2020 jsme nově uzavřeli a obnovili pojistné smlouvy o celkovém počtu 156 tisíc 
kusů s celkovým předepsaným splátkovým pojistným ve výši přesahující 755 milionů Kč. Na 
těchto pojistných smlouvách vzniklo a bylo pojišťovně nahlášeno 11 684 kusů pojistných 
událostí, což bylo o 1 708 kusů méně než v předchozím roce. V Hasičské vzájemné 
pojišťovně pracovalo 121 zaměstnanců. Brutto škodní poměr za všechny druhy pojištění činil 
52,1 %, přičemž v loňském roce nám škody katastrofického rozsahu způsobila pouze vichřice 
Sabina a její následky jen těsně překročily hranici 20 mil. Kč. Spolupracovali jsme se 
samostatnými zprostředkovateli pojišťovny dle zákona o distribuci pojištění a zajištění v 
počtu 336, vázanými zástupci pojišťovny v počtu 69 a s 298 makléři.  

Všichni pojišťovací zprostředkovatelé a zaměstnanci pojišťovny, kteří přímo řeší s klienty 
problémy týkající se jejich pojistných smluv, byli povinni složit zkoušky o odborné 
způsobilosti pro tuto činnost. Původní termín zkoušek byl stanoven do konce listopadu 2020, 
přičemž z důvodu pandemie viru SARS-Cov-2 byla lhůta pro vykonání zkoušek prodloužena 
až do 31.5.2021. Ke konci roku zůstalo bez úspěšně složených zkoušek pouze 21 
zaměstnanců a vázaných zástupců, takže lze konstatovat, že školení, která pojišťovna pro 
tento účel uspořádala, byla úspěšná a navíc jsme se naučili lépe využívat pro vzájemnou 
komunikaci neprezenčních forem jednání zejména pak videokonferencí a videoškolení. 

 



HVP se v roce 2020 snažila výraznější dopad na své podnikání, který by souvisel s pandemií 
viru SARS-Cov-2, eliminovat přijetím zmírňujících opatření. Pobočky HVP zůstaly otevřené 
(samozřejmě za zachování příslušných hygienických doporučení), ředitelství HVP rovněž 
nadále vykonávalo veškerou svou agendu. 

Pokud se jedná o řízení HVP představenstvem HVP, v souladu se stanovami společnosti byli 
v běžných pracovních hodinách vždy přítomní nebo dostupní buď dva členové 
představenstva, nebo předseda představenstva, aby společnost byla vždy zastupována 
v souladu s obchodním rejstříkem. 

V souvislosti se šířením viru HVP nepřistoupila ke změnám ve svém organizačním 
uspořádání, přičemž tam, kde to bylo z hlediska povahy práce možné, byl u některých 
zaměstnanců zaveden výkon práce z domova. Z důvodu minimalizace kontaktu mezi 
zaměstnanci na pracovišti byla dále zavedena pružná pracovní doba od 6:00 do 20:00 hodin. 
HVP nezaznamenala výraznější personální výpadky, které by jí znemožňovaly vykonávat její 
běžnou činnost. 

Zaměstnanci HVP na pobočkách měli nicméně pokyn, aby klienty vyzývali ke vzdálené 
komunikaci (email, telefon apod.); pokud ovšem klient projevil zájem setkat se se 
zaměstnanci na pobočce osobně, bylo mu to, za splnění příslušných hygienických doporučení, 
umožněno. 

K omezení ve vyřizování likvidace pojistných událostí nedošlo.  
Kromě výše zmíněných dopadů v oblasti školení a mírného omezení interpersonálních 

kontaktů na pracovištích měla pandemie i negativní dopad na sjednávání občanských 
pojištění, která naši vázaní zprostředkovatelé uzavírají zpravidla při osobním setkávání se 
zájemcem o pojištění.  

Naopak, jak se u nás již stalo v posledním období tradicí, úspěšní jsme byli při našich 
účastech při výběrových řízeních. Zejména to bylo podstatou našeho úspěchu při splnění a 
překročení obchodního plánu, který jsme si stanovili pro rok 2020 ve výši 655 mil. Kč a 
překročili jsme ho o celých 100 mil. Kč. 

Pro pojišťovnu se pozitivně do jejího podnikání projevilo omezení pohybu obyvatel 
z důvodu pandemie z pohledu nastalých pojistných událostí. Na vznik kalamitních živelních 
škod samozřejmě virus žádný vliv neměl, viz vichřice Sabina, pozitivní vliv měl však na 
výsledky odpovědnostního pojištění, kde škody vznikají zejména z důvodu lidských činností, 
či vztahů, a tyto pandemie omezila. Logicky došlo i ke zlepšení technických výsledků velkých 
pojistných smluv na pojištění velkých administrativních celků, kde jejich podstatnou částí je 
pojištění odpovědnosti, případně snížení počtu drobných pojistných událostí vzniklých v 
obvykle otevřených školách spadajících do gesce krajských úřadů. Pozitivní dopad pandemie 
byl také patrný ze snížení škodní frekvence v povinném ručení, zejména pak zahraničních 
pojistných událostí souvisejících s omezením cestování. Navíc ve srovnání s předchozím 
rokem bylo příznivější počasí v době žní, kdy škody krupobitím na plodinách byly výrazně 
menší než v předchozím roce a pojištění plodin se škodním poměrem 37,1 % přineslo 
pojišťovně zisk ve výši 7,5 mil. Kč. 

 
  
Pokračovali jsme v ozdravování kmene povinného ručení i dalších druhů pojištění a výrazně 

navyšovali pojistné pro klienty s vysokou škodovostí, těm nejhorším klientům jsme smlouvy 
dokonce vypovídali. Tímto naším přístupem motivujeme pojištěné k obezřetnějšímu chování 
a snaze zabraňovat vzniku pojistných událostí. U pojistných smluv se sjednanou bonifikací je 



motivujeme k tomu, aby se snažili zabraňováním vzniku škod a nehlášením škod drobných 
získat za dobré výsledky konečnou prémii ve formě sjednané bonifikace. 

 
V naší práci se snažíme o racionalizaci, u nových druhů pojištění přecházíme ve vyšší míře 

ke vzniku pojištění zaplacením pojistného, což má za následek vznik transparentnějších 
vztahů mezi klientem a pojišťovnou a z velké části nám odpadá dohadování se s klientem o 
zaplacení dlužného pojistného. Uzavírání drobných pojistných smluv v digitální podobě se u 
nás již stalo samozřejmostí. Pojistné smlouvy, o které se ucházíme ve veřejných soutěžích, 
obsahují speciální ujednání a jejich digitální podobu po jejich uzavření pořizují pracovnice 
úseku provozu a taxátorky na pobočkách do informačního sytému pojišťovny teprve z jejich 
textové podoby. I přes velice dobrý hospodářský výsledek pojištění plodin v roce 2020 
představenstvo na konci roku rozhodlo o ukončení provozování pojištění plodin a v létě 2021 
bychom snad již nemuseli být, tak jako v předchozích letech, tolik nervózni při předpovědích 
počasí. Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí byla nemožnost získání odpovídajícího 
zajištění na zajistném trhu a tím při nepříznivém škodním průběhu výrazný dopad 
plodinových škod do výsledku technického účtu neživotního pojištění. 
 

Po výraznějších investicích do nemovitostí v portfoliu aktiv, které jsme provedli za podpory 
grantů v předcházejících letech, jsme řešili v roce 2020 jen nejnutnější opravy nutné 
k zabezpečení jejich užívání nájemci. Naopak jsme se více zaměřili na změnu struktury aktiv 
společnosti ve prospěch směny za likvidnější aktiva, což by mělo pozitivní dopad do 
solventnostní pozice pojišťovny. Přejeme si, abychom vynaložené úsilí zúročili, a 
předjednané prodejní transakce dotáhli v roce 2021 do úspěšného konce. Rozhodně by nám 
poté zbylo více času na naši hlavní provozní činnost, a to pojišťování. 

 
Pro následující rok jsme si předsevzali dosáhnout předepsané splátkové pojistné v objemu 

800 mil. Kč a zisku ve výši 14 milionů Kč před zdaněním. Čísla to jsou ambiciózní a jejich 
splnění nebude jednoduché zejména z pohledu, že nás čeká výpadek nejen v pojištění plodin, 
ale lze očekávat, že klienti, kteří si u nás tyto plodiny pojišťovali, odejdou ke konkurenci i 
s dalšími druhy pojištění, které u nás měli uzavřeny, neboť je běžnou praxí, že každá 
pojišťovna chce svého klienta obsloužit komplexně a nejinak jsme k této problematice 
přistupovali v minulosti i my.  

 
Vzhledem k tomu, že lidstvo s pandemií viru SARS-Cov-2 bojuje a situace se mění každým 

dnem, bylo by příliš optimistické očekávat, že se tento boj rozhodne již v letošním roce a vše 
bude jako dřív. Z tohoto hlediska musíme tedy revidovat naše informační systémy a nastavené 
klientské přístupy a snažit se nalézt nové a efektivnější přístupy k potenciálním klientům, 
abychom byli schopni plánované cíle naplnit. Aktuální výsledky prvních měsíců roku 2021 
dávají tušit, že jsme na dobré cestě obchodní plán splnit. 
 

              Představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny 

 



Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 

 

 

Investice 

K 31.12.2020 vykázala společnost investice v účetní hodnotě 390 126 tis. Kč (2019: 434 520 

tis. Kč). Největší část investic byla vložena do pozemků a staveb v účetní hodnotě 212 332 tis. 

Kč (2019: 215 505 tis. Kč). Dále pak do dluhových cenných papírů v účetní hodnotě 63 026 

tis. Kč (2019: 59 492 tis. Kč). Důvodem meziročního poklesu hodnoty investic je snížení 

objemu prostředků na termínovaných vkladech. Tyto prostředky byly ke konci roku uloženy 

na běžných bankovních účtech, kde naopak došlo k meziročnímu nárůstu, ale běžné účty 

nejsou pro účely výkaznictví považovány za investice. 

Stejně jako v předchozích letech společnost uplatňovala konzervativní investiční strategii. Ke 

konci roku společnost držela pouze státní dluhopisy České republiky. Část prostředků je 

z důvodu zajištění likvidity společnosti umístěna na bankovních účtech v účetní hodnotě 

152 474 tis. Kč (2019: 76 969 tis. Kč) a v termínovaných vkladech v účetní hodnot 89 510 tis. 

Kč (2019: 133 309 tis. Kč). 

Společnost nedrží žádné vlastní akcie ani vlastnické podíly. 

Výnosy z investic ve vlastnictví pojišťovny vyly vykázány ve výši 1 146 tis. Kč (2019: 2 094 

tis. Kč). 

 

Personální politika 

Společnost zaměstnávala ke konci sledovaného období celkem 116 zaměstnanců (2019: 114), 

z toho 4 členové představenstva (2019: 5 členů). 

 

Hospodářský výsledek 

Společnost dosáhla za účetní období hospodářského výsledku (zisku) ve výši 16 098 tis. Kč 

po zdanění (2019: ztráta ve výši 11 108 tis. Kč). 

 

Očekávaný budoucí vývoj 

Hlavním cílem společnosti pro rok 2021 je dodržování požadavků stanovených Zákonem o 

pojišťovnictví, zejména požadavku na základní kapitál ve výši 265 mil. Kč. Pro splnění 

tohoto cíle předpokládá pojišťovna předpis pojistného ve výši 800 mil. Kč a dosažení zisku ve 

výši 14 mil. Kč. Z důvodu snížení volatility hospodářských výsledků společnost rozhodla, že 

v roce 2021 již nebude pojišťovat zemědělské plodiny. Pojišťovna se plánuje zaměřit na 

udržitelnost růstu kmene neživotního pojištění v oblastech pojištění staveb a domácností 

našich tradičních klientů. Pojišťovna se i v příštím roce bude účastnit výběrových řízení na 

pojištění samosprávných celků. V oblasti investic se bude pojišťovna i nadále držet 




	Úvodní slovo_v1_komentáře_MP
	Zpráva o podnikatelské činnosti 2020
	DPPO HVP_Vykazy_2020_19.3.2021 (MP)
	DPPO Příloha RUZ_2020_19.3.2021_revizeMP
	Zpráva o propojených osobách 2020_v1_komentare
	titul_vz2020



