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Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s

I. ÚVODNÍ SLOVO
OPENNING ADDRESS

VáÏené dámy a pánové,

První my‰lenky, které mû
napadnou, kdyÏ mám struãnû
popsat uplynul˘ rok v Hasiãské
vzájemné poji‰Èovnû, a.s. jsou
následující: "Je to vÛbec pravda?
My uÏ opût bilancujeme!" 

Jak˘ ten minul˘ rok tedy byl?
Lze mu pfiifiadit mnoho pfiívlastkÛ.
Mezi prvními mne napadnou tyto:
rok pfielicencování, rok povodní,
rok revitalizaãní, rok upracovan˘ 
a rok, ve kterém se ãeské poji‰Èov-
nictví zaãalo pfiibliÏovat Evropû.

Dovolte mi, abych jednotlivé
pfiívlastky struãnû pfiiblíÏil. Pokud
se t˘ká pfielicencování, byl tento
úkon povinností danou zákonem
o poji‰Èovnictví pro v‰echny poji‰-
Èovny, které chtûly  i v roce 2002 
a dal‰ích letech úspû‰nû pÛsobit
na na‰em trhu. Byli jsme povinni
zpracovat spoustu statistick˘ch
podkladÛ podloÏen˘ch konkrétní-
mi v˘poãty. Musím fiíci, Ïe námi
pfiedloÏené materiály byly Minis-
terstvem financí pfiijaty bez pfiipo-
mínek a novou licenci jsme obdr-
Ïeli mezi prvními. V souvislosti
s tím byla na‰í poji‰Èovnû uvolnû-
na dlouho blokovaná kauce, která
nám podstatnû pomohla vylep‰it
platební morálku. To byl zaãátek
roku a v‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe
nejhor‰í je jiÏ za námi, a cesta
k prosperitû je zcela otevfiená.
Pololetní v˘sledky hospodafiení
naznaãovaly, Ïe jiÏ ke konci ãervna
vytváfií na‰e poji‰Èovna zisk kolem
10 milionÛ Kã.

Pak to ale pfii‰lo! Konec prázd-
nin a s ním katastrofické povodnû,
jaké na‰e dûjiny dosud nezazna-
menaly. Jen stûÏí bych si dovedl
pfied zaãátkem roku 2002 vymys-
let hor‰í scénáfi neÏ kter˘ nám
napsala pfiíroda v podobû pfiívalo-
v˘ch de‰ÈÛ. Vûfiím, Ïe uÏ nebudu
nikdy muset podobné katastrofy
zaÏít. Po úvodních zmatcích v‰ak
pfiistoupila poji‰Èovna cílenû
a odpovûdnû k postupnému fie‰e-
ní katastrofy. Na‰i poji‰tûnci utr-
pûli pfii povodních asi 3 500 ‰kod,
které vlastnû sestava 20 na‰ich

likvidátorÛ a dal‰ích metodick˘ch
pracovníkÛ fie‰ila nejen v rámci
sv˘ch bûÏn˘ch pracovních povin-
ností, ale v zájmu vãasného
od‰kodnûní postiÏen˘ch ãasto
obûtovali tito zamûstnanci i své
volné soboty a nedûle. Za to jim
patfií dík, neboÈ pfii sledování sta-
tistiky, kterou prÛbûÏnû zpracová-
vala âeská asociace poji‰Èoven,
jsme se vÏdy fiadili mezi nejlep‰í.
RovnûÏ malé mnoÏství rozpraco-
van˘ch ‰kod na konci roku 2002
(asi 600 pfiípadÛ), coÏ je sledovan˘
parametr i Ministerstvem financí,
svûdãí o tom, Ïe v na‰í poji‰Èovnû
uplyne v prÛmûru jen asi 14 dní
mezi tím, co se poji‰Èovna o ‰kodû
dozví a tím, Ïe ode‰le pojistné
plnûní.

Nezávisle na tûchto skuteã-
nostech poznaly svûtlo svûta i dva
dal‰í pfiívlastky. Ten vyjadfiující
upracovanost souvisel jak
s povodnûmi, tak i dále na podzim
s celoplo‰nou vichfiicí, takÏe zv˘-
‰ené úsilí v‰ech zamûstnancÛ uÏ
do konce roku nepolevilo. Je‰tû,
Ïe jsme mûli velice dobfie sjedna-
né zaji‰tûní. Právû díky nûmu
vlastnû na‰i poji‰Èovnu stály
povodnû "pouh˘ch 10 milionÛ
Kã", jeÏ jsme vyplatili za povodÀo-
vé ‰kody. 

BohuÏel jsme ale pfii‰li o pfied-
pokládan˘ podíl na zisku zaji‰Èo-
ven, jenÏ by pfii obvyklém ‰kod-
ním prÛbûhu ãinil asi 3 miliony
a zv˘‰ené náklady na likvidaci
mimofiádn˘ch ‰kod nás stály dal‰í
2 miliony Kã. Jak jistû uznáte,
taková neplánovaná zátûÏ v oka-
mÏiku, kdy chcete firmu revitali-
zovat pfii‰la právû v ten nejménû
vhodn˘ okamÏik. Revitalizace sou-
visí nejen s úsporami ve v‰ech
moÏn˘ch oblastech, které moÏná
spoleãnost zbyteãnû zatûÏují, ale
i s úsporou nákladÛ na reklamu
a samozfiejmû s úsporou na
odmûnách zamûstnancÛ, vãetnû
ãlenÛ statutárních orgánÛ. I tuto
zátûÏ drtivá vût‰ina zamûstnancÛ
vydrÏela a jim za to patfií dík. Nyní
jen suchá ãísla: pfiedepsané pojist-
né se podafiilo nav˘‰it o 13 % proti
roku 2001 na sumu 236 milionÛ
Kã. Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied
zdanûním ãiní zisk 9,694 milionÛ
Kã.  Toto je nejlep‰í hospodáfisk˘
v˘sledek od znovuobnovení ãin-

nosti Hasiãské vzájemné poji‰Èov-
ny. Sice se nám nepodafiilo stopro-
centnû naplnit úkoly, jeÏ pfied nás
postavila valná hromada, ale ocitli
jsme se tam, kam po zásluze pat-
fiíme, tj. mezi dobr˘mi poji‰Èovna-
mi pÛsobícími na ãeském trhu.

Pokud se t˘ká pfiibliÏování se
Evropû, zde nás ãeká pfiedev‰ím
smr‰È nov˘ch zákonÛ upravujících
podnikání v poji‰tûní (zákon
o poji‰Èovnictví, o pojistné smlou-
vû, o zprostfiedkovatelích poji‰tûní
a externích likvidátorech, ale
i novela obãanského zákoníku
a obchodního zákona). Vût‰ina
z nich chce fiíci asi následující: pro
lenochy není na v˘sluní místo a za
lep‰í sluÏbu je nutné více zaplatit.
AÈ jiÏ jsme nebo nejsme s takov˘-
mi my‰lenkami ztotoÏnûni, zfiejmû
nám nezbude nic jiného, neÏ se
s nov˘m zpÛsobem Ïivota smífiit. 

Necítím se b˘t kompetentní
k tomu, abych vyslovil jednoznaã-
n˘ závûr ãi motto, které by uply-
nul˘ rok uzavfielo. Místo toho v‰ak
radûji poÏádám akcionáfie, aby nás
i nadále povûfiili správou vloÏené-
ho majetku, zamûstnancÛm je‰tû
jednou podûkuji za vynaloÏené
úsilí  a Hasiãské vzájemné poji‰Èov-
nû popfieji podstatnû lep‰í pod-
mínky pro její prosperitu, neÏ nám
byly dopfiány v loÀském roce.
VÏdyÈ neb˘t povodní, mohli jsme
na nadcházející valné hromadû
spoleãnû zvolat: "V‰echno jsme
splnili!"

Ing. Josef Kube‰

Pfiedseda pfiedstavenstva HVP, a.s.



II. ÚDAJE
O SPOLEâNOSTI
COMPANY PROFILE

ZaloÏení spoleãnosti:
ustavující valná hromada se kona-
la v Brnû dne 26. listopadu 1991 

Vznik spoleãnosti:
zápis do obchodního rejstfiíku byl
proveden dne 11. listopadu l992
v Brnû

Obchodní jméno:
Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a. s.

Sídlo spoleãnosti:
Praha 2, ¤ímská 45

Identifikaãní ãíslo:
46973451

Právní forma poji‰Èovny:
akciová spoleãnost

Pfiedmût podnikání:
1. Poji‰Èovací ãinnost
2. Zaji‰Èovací ãinnost 
3. Provozování ãinností souvisejí-
cích s poji‰Èovací ãinností 

Povolení podnikat na území âeské
republiky v oblasti neÏivotního
poji‰tûní: vydalo Ministerstvo
financí âeské republiky, dne 30.
ãervence 1992, ã. j. 103/39 561/92

v oblasti Ïivotního poji‰tûní:
vydalo Ministerstvo financí âeské
republiky dne 23. prosince 1993,
ã. j. 323/41 385/1993

Povolení k provozování poji‰Èovací
ãinnosti, zaji‰Èovací ãinnosti a ãin-
ností souvisejících. Na základû §
42, odst 4 a 5  zákona 363/1999
Sb. byla poji‰Èovna povinna uvést
svoje právní pomûry do souladu
s touto právní normou. 

Na základû poji‰Èovnou pfiedloÏe-
né Ïádosti Ministerstvo financí ve
smyslu § 42 odst 5 zákona ã.
363/1999 Sb. udûlilo povolení
k provozování poji‰Èovací ãinnosti,
zaji‰Èovací ãinnosti a ãinností sou-
visejících dne 20. bfiezna 2002, ã. j.
322/26946/2002

Zahájení poji‰Èovací ãinnosti:
v oblasti neÏivotního poji‰tûní: 
11. listopadu 1992
v oblasti Ïivotního poji‰tûní: 
1. fiíjna 1994

Zaji‰tûní poji‰Èovací ãinnosti:
Zajistn˘ program pro HVP, a.s.
zabezpeãuje francouzsk˘ makléfi
AON. Nabízené druhy poji‰tûní
jsou pokryty skupinou zajistitelÛ,
hlavním zaji‰Èovatelem je Swiss Re
Germany.

Îivotní poji‰tûní je zaji‰tûno exce-
dentnû. NeÏivotní poji‰tûní je
zaji‰tûno kombinací kvotového
a excedentního zaji‰tûní. Vlastní
vrub proporciálního zaji‰tûní je
pokryt zaji‰tûním ‰kodního
nadmûrku na událost.

Statutární orgány pracovaly
v roce 2002 v tomto sloÏení:

Pfiedstavenstvo:
Pfiedseda:
• Ing. Josef Kube‰, Praha 6, Na
Hutích 13/693.

Místopfiedseda:
• Jan Dfiínek, Îìár nad Sázavou,
Ferencova 6

âlenové:
• Ing. Ladislav Raul, CSc., Praha 4,
·alounova 1936/12
• Vlastimil Dlab, Jiãín, Îidovská 69,
ukonãena ãinnost 30.4.2002
• Petr Kurzweil, Praha 4, 
Pod Krãsk˘m lesem 759/42 ãin-
nost od 30.4.2002 do 30.9.2002
• Ing. Tomá‰ Spurn˘, Praha 4,
Kvûtnového vítûzství 496/82 ãin-
nost od 30.4.2002
• Ing. Ivana Laitlová, PrÛhonice,
Tfie‰Àová 483,  ãinnost od
23.10.2002      

Dozorãí rada:
Pfiedseda:
• Ing. Jaroslav Schulz, CSc., Brno,
Fleischnerova 936/19

Místopfiedseda:
• Franti‰ek Hanus, Manûtín 68, p.
Manûtín

âlenové:
• Bc. Dalibor Gosman, Praha 10,
Radostná 1, poÏádal o uvolnûní
z DR
• Lubo‰ Zeman, Polniãka, Polniã-

ka 182
• Ing. Miroslav Slovják, Ostrava-
Nová Bûlá, Mitrovická 477
• Ing. Jaroslava Reichlová, Praha
10- Kolovraty, U Ïeleznice 413
• Ing. Ivan Jirota, Praha 6, Jugo-
slávsk˘ch partyzánÛ 42, koopto-
ván do DR od 26.3.2003

¤editelé poboãek:
Praha a Pfiíbram:
• Ing. Jaroslava Jelenová, od
4.4.2003 povûfien fiízením
• Ing. Ret Václav

âeské Budûjovice:
• Václav ÎiÏka

PlzeÀ:
• Ing. Du‰an Duchek, skonãil pra-
covní pomûr 31.3.2003,              
1.4.2003 povûfiena fiízením 
• Ing. Yveta Korunková               

Ústí nad Labem:
• Pavel Doubrava

Jiãín:
• Vlastimil Dlab, 14.6.2002 zvolen do
Poslanecké snûmovny âR, od
15.6.2002 povûfien fiízením
• Bfietislav Hol‰án

Brno:
•Ing. Jan Tesafi, od 11.4.2003
povûfiena fiízením 
• Ing. Marie Poláchová 

Ostrava:
• Ing. Leo Kubûna

Îìár nad Sázavou: 
• Jan Dfiínek

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s



Základní kapitál
Akcie Hasiãské vzájemné poji‰-

Èovny, a. s. byly v letech 1992 aÏ
2001 cenné papíry na jméno.
Na základû zákona 363/1999 Sb.
o poji‰Èovnictví musí b˘t provede-
na zmûna podoby akcií HVP,
a.s.z listinn˘ch cenn˘ch papírÛ na
jméno, na zaknihované cenné papí-
ry vedené u Stfiediska cenn˘ch
papírÛ. 

Usnesením valné hromady ze
dne 15. 5. 2001 byla zmûnûna
nominální hodnota jedné akcie na
100 Kã u v‰ech dosud vydan˘ch
emisí akcií Hasiãské vzájemné
poji‰Èovny, a.s. 

Usnesením mimofiádné valné
hromady ze dne 10. 12. 2001 byl
sníÏen základní kapitál spoleãnosti
o ztráty vzniklé vlastnictvím akcií
Moravia banka, v konkursu, o 20%.
Hodnota jedné akcie klesla na 80 Kã.
Základní kapitál Hasiãské vzájemné
poji‰Èovny, a. s. se tímto usnesením
sníÏil na 236 160 000 Kã. 

Usnesení mimofiádné valné hro-
mady je zapsáno v obchodním rej-
stfiíku.

Od ãervence 2001 se provádí
stahování listinn˘ch akcí od v‰ech
akcionáfiÛ a je hromadnû zaji‰Èo-
váno jejich zaknihování u Stfiediska
cenn˘ch papírÛ.

Nevrácené listinné akcie byly
pfiedstavenstvem HVP, a. s. pro-
hlá‰eny  za neplatné a o této sku-
teãnosti byli pfiíslu‰ní akcionáfii
informováni a zároveÀ seznam
tûchto akcií byl uvefiejnûn
v Obchodním vûstníku.

Zastoupení akcionáfiÛ:
SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy

a Slezska 168 203 200 Kã 
to je 71,22 %
Banka Moravia 43 200 000 Kã 
to je 18,29 %
Tep, a. s. 8 000 000 Kã
to je 3,39 %
Ostatní akcionáfii 16 756 800 Kã
to je 7,10 %

Celkem 236 160 000 Kã 
to je 100 %.

Celkov˘ poãet akcionáfiÛ
k 31.12.2002 byl 6 571. 

Provoz poji‰Èovací ãinnosti:
Poji‰Èovací ãinnost je zabezpe-

ãována sítí poji‰Èovacích agentÛ,
ktefií jsou pro‰koleni a po sloÏení
zkou‰ek pracují na základû smlou-
vy o zprostfiedkovatelské ãinnosti
v poji‰Èovnictví. Dále poji‰Èovna
spolupracuje na základû smluv
s poji‰Èovacími makléfii. 

Ke dni 31. 12. 2002 mûla  Hasiã-
ská vzájemná poji‰Èovna, a. s. 685
poji‰Èovacích agentÛ a makléfiÛ. 

Kmenoví zamûstnanci poji‰-
Èovny: Stav zamûstnancÛ ve
fyzick˘ch osobách k 31.12.2002
118.

Organizaãní struktura poji‰-
Èovny:

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a. s.
provozuje poji‰Èovací ãinnost po
celé âeské republice. K tomu je
organizaãnû ãlenûna na 8 poboãek
a ústfiedí poji‰Èovny. V rámci pobo-
ãek potom jsou dále zfiizovány kan-
celáfie, kde poji‰Èovací agenti propa-
gují, nabízejí  a prodávají jednotlivé
druhy na‰eho poji‰tûní, pfiedávají
informace a rady na‰im souãasn˘m
i budoucím klientÛm. Kanceláfií pro-
vozujeme celkem 43.

Nabízené produkty:
• poji‰tûní staveb
• poji‰tûní trvale obydlen˘ch
i rekreaãních domácností
• komplexní poji‰tûní bytov˘ch
druÏstev, mûst, obcí, hasiãÛ
• poji‰tûní podnikatelÛ
• poji‰tûní motorov˘ch vozidel
vãetnû pfiepravovan˘ch osob
i nákladÛ
• zemûdûlské poji‰tûní (plodiny,
zvífiata) 
• poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody
• Ïivotní poji‰tûní
• Ïivotní poji‰tûní s pfiipoji‰tûním
váÏného onemocnûní
• dÛchodové poji‰tûní
• poji‰tûní úrazové
• cestovní poji‰tûní

Kromû vlastních produktÛ spolu-
pracujeme v prodeji produktÛ pro
âPP, a.s. a VZP. Jedná se o prodej
povinnû smluvního poji‰tûní
a zdravotního pfiipoji‰tûní.

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s



III. FINANâNÍ V¯SLEDKY
FINANCIAL RESULTS

V¯SLEDEK HOSPODA¤ENÍ / PROFIT AND LOSS ACCOUNT
v tis. Kã / in thousands of CzK

Ukazatel / Indicator 2000 2001       2002 2002 /    2002/
2001 2000

Celkové v˘nosy / Revenues - Total 402730 380014 436748 1,15 1,08

Pfiedepsané pojistné / Written premium 227327 208635 236110 1,13 1,04
z toho Ïivotní / of which Life Insurance 15171 14994 17799 1,19 1,17
neÏivotní / Non - Life Insurance 212156 193641 218311 1,13 1,03
z toho majetek / of which Property 106453 106930 128301 1,20 1,21
domácnosti / Hoseholds 22265 22647 23470 1,04 1,05
odpovûdnost / Third Party 23602 22026 25723 1,17 1,09
úraz / Accident 17928 16988 17743 1,04 0,99
motorová vozidla / Motor - Hull 41908 25050 23074 0,92 0,55

Podíl zajistitele na pfiedpisu pojistného / 
Ceded to Reinsurer -101229 -90396 -113506 1,26 1,12

Provize od zajistitele / Commision for Reinsurer 37506 37758 39272 1,04 1,05
PouÏití rezerv / Utilized Surplus 136479 163106 188102 1,15 1,38

z toho na poj. jin˘ch období /
of which for Insurance Premiums from other periods     120196     118195    119934 1,01 1,00
na poj. plnûní / for Insurance Idemnities 918 2447 10206 4,17 11,12
na prémie a slevy / for Bonuses and Discounts 1496 2381 3156 1,33 2,11
vyrovnávací rezerva / Compensating Reserve 5233 8176 8504 1,04 1,63
na Ïivotní poji‰tûní / for Life Insurance 8636 31907 46302 1,45 5,36

Ostatní v˘nosy / Other Revenues 102647 60911 86770 1,42 0,85

Celkové náklady / Costs - Total 412718 415599 427054 1,03 1,03

Náklady na pojistná plnûní / Insurance Benefits 90679 74420 190207 2,56 2,10
z toho Ïivotní / of which for Life Insurance 1448 1397 4077 2,92 2,82
neÏivotní / for Non - Life Insurance 89231 73023 186130 2,55 2,09
Podíl zajistitele na pojistn˘ch plnûních / Ceded to Reinsurer -41266 -33188 -128691 3,88 3,12
Tvorba rezerv / Reserves Formation 145307 170698 200103 1,17 1,38
z toho na poj. jin˘ch období / 

of which for Insurance Premiums from other periods 119188 116918 126264 1,08 1,06
na poj. plnûní / for Insurance Idemnities 15697 39889 55724 1,40 3,55
na prémie a slevy / for Bonuses and Discounts 1532 3527 3337 0,95 2,18
vyrovnávací rezerva / Compensating Reserve 1828 2382 3156 1,32 1,73
na Ïivotní poji‰tûní / for Life Insurance 7062 7982 11622 1,46 1,65
Náklady na pojistné smlouvy / Insurance Contracts Costs 35100 26179 29054 1,11 0,83
Ostatní náklady / Other Costs 182898 177490 136381 0,77 0,75

V˘sledek hospodafiení / Business Performance -9988 -35585 9694 4,67 2,03

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s



ROZVAHA / BALLANCE SHEET
v tis. Kã/in thousands CzK

AKTIVA / ASSETS Stav 1.1.2002/ Stav 31.12.2002/
as of 1.1.2002 as of 31.1.2002

Nehmotn˘ inv. majetek / Intangible Fixed Assets 4804 3119
Hmotn˘ majetek / Tangible Fixed Assets 14254 11685
Finanãní umístûní / Financial Assets 272189 288794

z toho pozemky a stavby / of which Lands and Buildings 33617 33159
majetkové úãasti v podnicích s rozhodujícím vlivem/
Capital Participation in Companies with definitive influence 85690 88632
majetkové úãasti v podnicích s podstatn˘m vlivem/
Capital Participation in Companies with fundamental influence 64092 70998
cenné papíry s pevn˘m v˘nosem / stocks with fixed production 41574 57450
depozita u bank / Bank Deposits 47096 38435
ostatní / other Assets 120 120

Zásoby / Inventories 3308 3386
Finanãní prostfiedky / Financial Assets - Total 9287 24212

z toho úãty u bank / of which Bank Ddeposits 8520 23412
hotovost / Cash in Hand 767 800

Pohledávky / Receivables - Total 105556 133131
z toho z pfiímého poji‰tûní / of which Direct Insurance Premiums 26908 34184
ze zaji‰tûní / from Reinsurance 71578 88252
ostatní pohledávky / other Assets 7070 10695

Pfiechodné úãty aktiv / Temporary Assets Accounts 8277 12312
Neuhrazená ztráta z min. let / Unsettled Loss from Recent Years 35585

AKTIVA CELKEM / ASSETS GRAND TOTAL 453260 476639

PASIVA / LIABILITIES
Základní kapitál / Authoorized Capital 236160 236160
Základní rezervní fond / Basic Reserve Fund 911 0
Jiné kapitálové fondy / Other Capital Funds -47690
Technické rezervy / Technical reserves - Total 103744 115745

z toho na nezaslouÏené pojistné / for Undeserved Insurance Premiums 43927 50257
na pojistné Ïivotních poji‰tûní / for Life Insurance Premiums 30823 40244
na pojistná plnûní / for Insurance Idemnities 23074 16205
na premie a slevy / for Bonuses and Discounts 3500 3500
vyrovnávací rezerva / Compensating Reserve 2420 5539

Závazky celkem / Liabilities - Total 117805 141975
z toho z pfiímého poji‰tûní / of which Direct Insurance Premiums 12198 41210
ze zaji‰tûní / Reinsurance Operations 93685 94306
ostatní závazky / other Liabilities 11922 6459

Pfiechodné úãty pasiv / Temporary Accounts of Liabilities 640 1729

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let / Indiscrete Profit from Recent Years 19026

Zisk bûÏného roku / Current Year Profit 9694

PASIVA CELKEM / LIABILITIES GRAND TOTAL 459260 476639

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s



IV. V¯ROK AUDITORA
AUDITOR'S STATEMENT

Zpráva o provûrce roãní úãetní
závûrky za rok 2002 Hasiãská vzá-
jemná poji‰Èovna, a. s.  

Zpráva je urãena akcionáfiÛm
spoleãnosti a byla projednána na
zasedání pfiedstavenstva za úãasti
pfiedsedy dozorãí rady spoleãnos-
ti dne  6. kvûtna 2003.

Provûrku provedla spoleãnost
Lou‰a & Christensen, spol. s r.o.,
âernovice, Táborská 95, ãíslo audi-
torského osvûdãení 132, auditor
ing. Franti‰ek Lou‰a, ãíslo auditor-
ského osvûdãení 158.

První ãást provûrky byly prove-
dena v únoru a bfieznu 2003. Dal‰í
ãást byla provedena bûhem
dubna, provûrka byla dokonãena
poãátkem kvûtna 2003.

Provûfiovaná spoleãnost, Hasiã-
ská vzájemná poji‰Èovna, a. s., síd-
lem ¤ímská 45, Praha 2, vznikla 11.
listopadu 1992. Zapsané pfiedmû-
ty podnikání jsou poji‰Èovací
a zaji‰Èovací ãinnost vãetnû ãin-
ností
souvisejících s poji‰Èovací ãinností. 

PÛvodnû zapsan˘ základní kapi-
tál spoleãnosti 21 000 000 Kã byl
postupnû zvy‰ován na poslednû
v obchodním rejstfiíku zapsanou
hodnotu 295 200 000 Kã. 

Valná hromada spoleãnosti roz-
hodla dne 10. 12. 2001 o sníÏení
základního kapitálu podle § 216
odst. 1b) obchodního zákoníku
o 59 040 000 Kã na  236 160 000 Kã
a to sníÏením jmenovité hodnoty
akcií. Toto sníÏení základního kapi-
tálu nabylo právní moci 2. záfií
2002. 

Pfiedmût ovûfiení

Pfiedmûtem na‰eho ovûfiování
byla úãetní závûrka (tj. rozvaha,
v˘kaz ziskÛ a ztrát  a pfiíloha) spo-
leãnosti Hasiãská vzájemná poji‰-
Èovna, a. s., k 31. prosinci 2002 za
úãetní období rovnající se kalen-
dáfinímu roku 2002 a této závûrce

odpovídající v˘roãní zpráva.

Vymezení odpovûdnosti

Za vedení úãetnictví, za jeho
úplnost, prÛkaznost, správnost
a za sestavení úãetní závûrky
i v˘roãní zprávy odpovídá pfiedsta-
venstvo spoleãnosti. Auditor ovû-
fiuje informace prokazující údaje
uvedené v úãetní závûrce a na
základû této provûrky vyjadfiuje
v˘rok. Dále ovûfiuje soulad infor-
mací uveden˘ch o auditované
spoleãnosti za uplynulé období ve
v˘roãní zprávû s ovûfienou úãetní
závûrkou. 

Rozsah auditu

Provedli jsme audit úãetní
závûrky a v˘roãní zprávy v souladu
se zákonem ã. 254/2000 Sb.,
o auditorech a s auditorsk˘mi
smûrnicemi Komory auditorÛ
âeské republiky. Tyto auditorské
smûrnice poÏadují naplánování
a provedení auditu tak, aby audi-
tor získal pfiimûfiené uji‰tûní
o tom, Ïe úãetní závûrka neobsa-
huje v˘znamné nesprávnosti.
Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛso-
bem provedené ovûfiení úplnosti
a prÛkaznosti ãástek a informací
uveden˘ch v úãetní závûrce,
posouzení úãetních postupÛ
a v˘znamn˘ch odhadÛ provede-
n˘ch úãetní jednotkou a rovnûÏ
posouzení celkové prezentace
úãetní závûrky a v˘roãní zprávy.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘
audit nám poskytl pfiimûfien˘ pod-
klad pro vyjádfiení na‰eho v˘roku.

V˘rok auditora

Spoleãnost má ãást finanãního
umístûní, které je dle § 27 odst.
1c) povinna oceÀovat reálnou
hodnotou, v nemovitostech.
Reálná hodnota má vyjadfiovat
trÏní hodnotu, která má b˘t sta-
novena na základû posudku ne
star‰ího pûti let. Tento posudek
nemá spoleãnost k dispozici
a z toho dÛvodu neprovedla oce-
nûní reálnou hodnotou. 

ZároveÀ nejsou téz vytvofieny
Ïádné rezervy na opravy tohoto
majetku. Dle na‰eho názoru, úãet-
ní závûrka, s v˘hradou vlivu, kter˘
mÛÏe mít v˘‰e popsaná skuteã-

nost, podává ve v‰ech v˘znam-
n˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘
obraz aktiv, závazkÛ, kapitálu, pfie-
veden˘ch v˘sledkÛ minul˘ch let
a finanãní situace  spoleãnosti
Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.
s., k 31. prosinci 2002  a v˘sledek
hospodafiení za úãetní období
odpovídající kalendáfinímu roku,
kter˘ byl k tomuto datu ukonãen.
Úãetní závûrka byla sestavena
v souladu se zákonem ã. 563/1991
Sb. o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi
pfiedpisy âeské republiky. Ovûfiili
jsme soulad informací o auditova-
né spoleãnosti za uplynulé obdo-
bí, uveden˘ch ve v˘roãní zprávû,
s ovûfienou úãetní závûrkou. 

Podle na‰eho názoru jsou tyto
informace ve v‰ech v˘znamn˘ch
ohledech v souladu s touto úãetní
závûrkou, z níÏ byly pfievzaty.
K v˘roãní zprávû je pfiipojena zprá-
va o vztazích mezi propojen˘mi
osobami.  Za úplnost a správnost
této zprávy odpovídá statutární
orgán spoleãnosti. Ovûfiili jsme
vûcnou správnost údajÛ uvede-
n˘ch v této zprávû a nezjistili jsme
v˘znamné nesprávnosti. 

Spoleãnost vytvofiila technické
rezervy ve v˘‰i pfiedepsané záko-
nem 363/1999 Sb., coÏ bylo ovû-
fieno odpovûdn˘m pojistn˘m
matematikem MGr. Petrem
Zahrádkou  a je schopna plnit své
závazky, které by mohly vyplynout
z dohody o solidární odpovûdnos-
ti v rámci âeského  jaderného
poolu.

âernovice 15. kvûtna 2003

Zprávu vypracoval: 
Lou‰a & Christensen, spol. s r. o,
ãíslo auditorského oprávnûní 132,

Odpovûdn˘ auditor a jednatel
spoleãnosti: ing. Franti‰ek Lou‰a,
ãíslo auditorského dekretu 158.

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s



V. V¯ROK DOZORâÍ RADY
STATEMENT OF THE 
SUPERVISORY BOARD

V souladu s §198 obchodního
zákoníku pfiezkoumala dozorãí
rada fiádnou úãetní závûrku Hasiã-
ské vzájemné spoleãnosti a.s.
(dále jen HVP a.s.) za úãetní obdo-
bí roku 2002 s tímto závûrem: 

Dozorãí rada se hospodafiením
HVP a.s. podrobnû a opakovanû
zab˘vala i v prÛbûhu úãetního
období roku 2002. Své poznatky
prÛbûÏnû zpracovávala do sv˘ch
usnesení a s pfiípadn˘mi nedostat-
ky seznamovala pfiedstavenstvo
a odpovûdné zamûstnance spo-
leãnosti.

Dozorãí rada trvala na dodrÏo-
vání zásad stanoven˘ch zákonem
o úãetnictví, zákonem o poji‰Èov-
nictví, obchodním zákoníkem
a návazn˘mi pfiedpisy a jejich
dodrÏování rovnûÏ prÛbûÏnû kon-
trolovala. PrÛbûÏnû se rovnûÏ
zab˘vala vztahem HVP a.s. k poji‰-
tûn˘m. S uspokojením konstatuje
podstatné zrychlení likvidace ‰kod
vãetnû jejich proplácení, které je
dnes rychlej‰í, neÏ stanovují pfií-
slu‰né zákony. 

Z hlediska poji‰tûncÛ HVP a.s.
povaÏuje za rozhodující i velikost
technick˘ch rezerv, jejich umístûní
a zpÛsob zaji‰tûní. Technické
rezervy jsou dnes vytváfieny nejen
v dostateãné v˘‰i ale jsou zároveÀ
umístûny do vysoce bonitních
aktiv umoÏÀujících urychlenou
likvidaci ‰kod. 

Dozorãí rada konstatuje, Ïe
poji‰tûnci HVP a.s. dnes poÏívají
vysoké jistoty, coÏ se mimo jiné
projevilo i pfii likvidaci následku
povodní roku 2002. Úãetnictví je
dle jejího názoru vedeno s dosta-
teãnou opatrností a z hlediska
bûÏného hospodafiení by nemûly
b˘t budoucí v˘sledky zkresleny
neproúãtovan˘mi ztrátami ãi
nevytvofien˘mi opravn˘mi poloÏ-
kami. 

S ohledem na povodnû roku
2002, které mûly v˘razn˘
a nepfiedvídan˘ dopad na zisk HVP
a.s., povaÏuje dozorãí rada hospo-
dáfisk˘ v˘sledek roku 2002, kter˘
je po mnoha letech kladn˘, za
úspû‰n˘ a potvrzující její správu
pfiedloÏenou akcionáfiÛm na
minulé valné hromadû spoleãnos-
ti. Dozorãí rada úãetní závûrku
spoleãnosti za rok 2002 schválila.

Ing. Jaroslav Schulz
pfiedseda dozorãí rady

Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a.s


