
ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU 

OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020 

podle ustanovení § 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích)  

I. 

ÚVOD 

Popis začlenění společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

(dále jen také „HVP, a.s.“) 

v účetním období 2020 

Představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. na základě povinnosti stanovené zákonem 

o obchodních korporacích podává písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou 

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou (dále jen „zpráva o vztazích za uplynulé účetní období 2020“).  

Představenstvo HVP, a.s. provedlo veškeré dostupné kroky ke zjištění potřebných informací 

pro vypracování zprávy o vztazích. V účetním období roku 2020, a ani v předcházejících 

účetních obdobích, neuzavřela Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., smlouvu ovládající 

a smlouvu o převodu zisku.  

II. 

STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OSOBAMI UVEDENÝMI V § 82, ODST. 1 ZÁKONA 

Společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla v průběhu účetního období roku 2020 

přímo ovládána ovládající osobou většinovým akcionářem Sdružením hasičů Čech, Moravy 

a Slezska. Tento vztah vznikl tím, že tato osoba disponuje přímo takovým počtem hlasů, který 

jí umožňuje vykonávat rozhodující vliv.  

Ovládající osoba:  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska                                                                                  

se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00  

IČ: 00442739  

(dále jen SH ČMS)  

Podíl na hlasovacích právech HVP, a.s. 75,01 %.  

Podíl na hlasovacích právech FIRE EDIT, spol. s r.o. 100 %.  

Ovládaná osoba: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.  

se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00  

IČ: 46973451  

Základní kapitál ve výši 301 104 000,- Kč  

Je ve vztahu k SH ČMS osobou ovládanou, SH ČMS má podíl na 

hlasovacích právech 75,01 %.  

Je ve vztahu k První hasičské a.s. osobou ovládající, HVP, a.s. má podíl 

na hlasovacích právech 100 %.  



Ovládaná osoba: První hasičská a.s.  

se sídlem České Budějovice, Lannova tř. 117/63, PSČ 370 01 

IČ: 26021447  

Základní kapitál ve výši 20 000 000,- Kč  

Je ve vztahu k HVP, a.s. osobou ovládanou, HVP, a.s. má podíl na 

hlasovacích právech 100 %.  

Ovládaná osoba: FIRE EDIT, spol. s r.o.  

se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00  

IČ: 45242500  

Základní kapitál 260 000,- Kč.  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má podíl na hlasovacích 

právech 100 %.  

 

III. 

ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena ovládající osobou, resp. znovu obnovena 

v roce 1992 její činnost, která je součástí hasičské historie. S osobou ovládající v souladu se 

stanovami úzce spolupracuje a koordinuje své činnosti v oblasti obchodu, v propagaci 

Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a jejích produktů na všech akcích ovládající osoby a jejích 

pobočných spolků. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. poskytuje speciální druhy pojištění pro 

pojistnou ochranu členů ovládající osoby.  

První hasičská a.s., jako osoba ovládaná Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., především 

zabezpečuje správu veškerých nemovitostí, ve vlastnictví Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.   

S další propojenou osobou, FIRE EDIT, spol. s r.o., probíhá běžný obchodní styk, který je 

realizován na základě objednávek jednotlivých prací a služeb. Společnost vydává časopis 

ALARM REVUE, který je zaměřen na dobrovolné hasičstvo. HVP, a.s. v tomto časopisu 

inzeruje.  

IV. 

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 

Způsob a prostředky ovládání jsou dány podíly na hlasovacích právech blíže specifikovanými 

v článku II. zprávy o vztazích, kdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má majoritní 

podíl na hlasovacích právech HVP, a.s., HVP, a.s. je jediným akcionářem První hasičské a.s.  

V. 

PŘEHLED JEDNÁNÍ DLE § 82, ODST. 2, PÍSM. D) ZÁKONA 

V posledním účetním období, tj. účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, nebyla 

učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, 

týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěné podle 

poslední účetní závěrky.  

 

 



VI. 

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV 

Uzavřené smlouvy byly a jsou řádně plněny. 

HVP, a.s. má se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska uzavřeny níže uvedené 

smlouvy a vztahy, na jejich základě byl celkový vzájemný objem finančního plnění v roce 

2020. 

Náklady HVP Částka v tis. Kč Poznámka  

Smlouva o nájmu nebytových prostor z 27. 12. 2000  
ve znění pozdějších dodatků k ní 

        11 712   

Smlouvy o nájmu nebytových prostor z 27. 12. 2000  
ve znění dodatků k ní - záloha na služby 

        1 800 vyúčtování služeb v r. 2020 za 
rok 2019: 2 709 tis. Kč 
(zaplacená záloha 3 000 Kč) 

Smlouva o spolupráci a propagaci z roku 2005  
ve znění pozdějších dodatků  

                 480     

Smlouvy o poskytnutí reklamy - 1x                 121 uzavřené na rok 2020 vč. DPH 

Celkem za rok 2020              14 113   

      

Výnosy HVP  Částka v tis. Kč  Poznámka 

Přefakturace řekl. předmětů, router, telefon. přístr. 47 včetně DPH 

Telefonní poplatky 28 včetně DPH 

Celkem za rok 2020           75   

 

Ostatní výhody  Částka v tis. Kč  Poznámka 

Dohoda o uhrazení zůstatku kupní ceny z 26. 8. 2013              306 úroky 2020 

Dohoda o uhrazení zůstatku kupní ceny z 26. 8. 2013              3 294    úhrada jistiny 2020 

Smlouva o nájmu nebytových prostor z 27. 12. 2000 792  dopředu zaplacený 1x nájem 

Pojistné smlouvy 1 868 příjmy z pojištění majetku, 
odpovědnosti 

Celkem za rok 2020               6 260    

 

Pohledávky HVP  Částka v tis. Kč Poznámka  

Dohoda o uhrazení zůstatku kupní ceny z 26. 8. 2013            8 260  doplatek kupní ceny 

Přeplatek nájmu 10 uhrazeno v 1/2021 

Pohledávky za služby 6 telef.popl. 10-12/2020. –  
uhrazeno v 1/2021 

Pohledávka na pojistném 144 uhrazeno v 1/2021 

Celkem k 31.12.2020            8 421                       

      

Závazky HVP  Částka v tis. Kč  Poznámka 

Celkem k 31.12. 2020 0                    



HVP, a.s. má s První hasičskou a.s. uzavřeny následující smlouvy a vztahy, na jejich základě 

byl celkový vzájemný objem finančního plnění v roce 2020. 

 Náklady HVP Částka v tis. Kč   Poznámka 

Smlouva o výkonu správy nemovitostí z 13. 12. 2016 
a pozdějších dodatků 

              4 530   včetně DPH 

Smlouva o poskytnutí součinnosti v rámci poj. činnosti 
z 1. 7. 2009 

                 123  včetně DPH  

Smlouva o zabezpečení služeb v oblasti PO a BP 
z 1. 1. 2014 

                 189  dlouhodobá 

Ubytovací služby, náklady na občerstvení                 21    

Smlouva o nájmu nebytových prostor                   808 nájem + služby Michle, Žďár 

Smlouvy o poskytnutí reklamy 1. 1. 2004 – ukončena 
Smlouva o poskytnutí reklamy z 31.7.2020 

              623  dlouhodobá 

Opravy nemovitostí           285   opravy nemovitostí v majetku 
HVP realizované První hasičskou 
v režimu přenesené daň. 
povinnosti 

Celkem za rok 2020              6 579    

      

Výnosy HVP  Částka v tis. Kč Poznámka  

Smlouva o nájmu nemovitostí z 13. 12. 2016 
a pozdějších dodatků 

              1 742   včetně DPH 

Smlouva o poskytnutí součinnosti v rámci poj. činnosti 
z 1. 7. 2009 

                 123  včetně DPH 

Ostatní výnosy                   22  přefakturace tel. poplatků 

 Celkem za rok 2020 1 888   

 

Ostatní výhody  Částka v tis. Kč Poznámka  

Smlouva o nájmu nebytových prostor 38 Kauce 2x 

Pojistné smlouvy 23 Uhrazené pojistné v r. 2020 

Celkem za rok 2020 61  

   

Pohledávky HVP Částka v tis. Kč  Poznámka  

Smlouva o nájmu nemovitostí z 13. 12. 2016 
a pozdějších dodatků 

145 12/2020, uhrazeno v 1/2021 

Smlouva o poskytnutí součinnosti v rámci poj. činnosti 
z 1. 7. 2009 

                   31 4Q 2020, uhrazeno v 1/2021 

Smlouva o zabezpečení služeb v oblasti PO a BP 
z 1. 1. 2014 

4 11 a 12/2020, uhrazeno v 1/2021 

Celkem k 31. 12. 2020 180  



 

Závazky HVP  Částka v tis. Kč Poznámka  

Smlouva o výkonu správy nemovitostí z 13.12.2016 a 
pozdějších dodatků 

378 12/2020, uhrazeno v 1/2021 

Smlouva o poskytnutí reklamy z 31.7.2020               8 12/2020, uhrazeno v 1/2021 

Smlouva o poskytnutí součinnosti v rámci poj. činnosti 
z 1. 7. 2009 

                   31 4Q 2020, uhrazeno v 1/2021 

Smlouva o zabezpečení služeb v oblasti PO a BP 
z 1. 1. 2014 

16 12/2020, uhrazeno v 1/2021 

Celkem k 31. 12. 2020 433   

 

Mezi HVP, a.s. a firmou FIRE EDIT, spol. s r.o. probíhá běžný obchodní styk, který je 

realizován na základě objednávek jednotlivých prací a služeb. Společnost vydává časopis 

ALARM REVUE, který je zaměřen na dobrovolné hasičstvo. HVP, a.s. v tomto časopisu 

inzeruje.  

Výše uvedený obchodní styk se uskutečňoval za běžných obchodních podmínek. 





Organizační struktura ovládajících a ovládaných osob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRE EDIT, spol. 

s r.o. 

260 000        100% 

První hasičská a.s. 

 

20 000 000       100% 

Ostatní akcionáři HVP, a.s.  

ZLT a.s.  7,40%  

 

ZLT com s.r.o. 11,44% 

 

Drobní akcionáři 6,15% 

      

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Hasičská vzájemná 

pojišťovna, a.s. 

301 104 000         100% 

100% 

100% 

75,01% 24,99% 
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