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ÚVODNÍ SLOVO

INTRODUCTORY WORD OF THE HASIČSKÁ 
VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, A.S. 
EXECUTIVE BOARD CHAIRMAN

Dear shareholders, clients and business 
partners

In 2009 Hasičská vzájemná pojišťovna had the 
greatest year-on-year sales growth in its history, 
generating an extra CZK 140 million of written 
premiums compared to 2008, which represents 
a 35% growth on 2008. The company‘s sales 
result is outstanding namely when compared 
with the results of the Czech insurance market as 
a whole, which grew by only 2.5 %.

The company’s impressive success in the 
acquisition of new clients in the third-party motor 
vehicle insurance area had the most influence on 
this growth. Our insurance company had a total 
of 56,000 third-party motor vehicle insurance 
policies on its books at year’s end, with the number 
of valid insurance policies within its insurance 
portfolio thus increasing to 190,000 policies. 
The development of this new type of insurance 
policy has brought the company many positives, 
namely widening the range of clients served by 
our insurance agents, and this has also meant 
a substantial increase in the number of insurance 
intermediaries, particularly among the ranks of 
our insurance company’s brokers. Results for the 
other insurance products improved once again on 
a year-on-year basis. The only exception was life 
insurance, where a slight decline was reported.

Unfortunately, the company’s operating profit 
did not grow hand in hand with sales. In the 
elapsed year, profit was markedly influenced 
by natural disasters, namely floods in the 
Nový Jičín region, and two cases of hail and 
tornados at the end of July. Third-party motor 
vehicle insurance was not profitable, which is 
a development that we had expected, as this was 
an experience shared by all insurance companies 
that have launched this product in the past. Like 
our company, each one of these other companies 
had to quickly create a large insurance portfolio, 
to prevent technical results being markedly 
influenced by individual extraordinary insurance 
events. If the principle that insurance is a game 
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PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA HASIČSKÉ 
VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY, A. S. 

Vážení akcionáři, klienti a obchodní přá-
telé.

Rok 2009 byl pro Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnu rokem, ve kterém dosáhla mezi-
ročně nejvyššího nárůstu obchodu v celé své 
historii, a to o 140 milionů Kč předepsaného 
pojistného více než v roce 2008, což před-
stavuje procentuální nárůst proti roku 2008 
o 35 %. Úspěch v obchodním výsledku je 
výraznější zejména při srovnání s výsledky 
českého pojistného trhu, který narostl o 2,5 %.

Největší vliv na tento nárůst měla veliká 
úspěšnost při získávání nových klientů v oblasti 
povinného ručení. Na konci roku měla naše 
pojišťovna pojištěno pro případ povinného 
ručení 56 000 vozidel a počet platných 
pojistných smluv v kmeni tím stoupl na 
190 tis. Rozvoj tohoto nového druhu pojištění 
nám přinesl mnoho pozitivního, zejména 
rozšířil našim pojišťovacím agentům klientelu, 
o níž se starají a pro pojišťovnu to znamenalo 
i podstatné navýšení počtu zprostředkovatelů 
pojištění, zejména z řad makléřů. V ostatních 
druzích pojištění se výsledky meziročně 
opět zlepšily. Jedinou výjimkou bylo životní 
pojištění, kde došlo k mírnému poklesu.

Bohužel se ruku v ruce s nárůstem obchodu 
nevyvíjel hospodářský výsledek. Ten byl 
v uplynulém roce podstatně poznamenán 
přírodními katastrofami, a to záplavami na 
Novojičínsku, dvojím krupobitím a vichřicí 
na konci měsíce èervence. Povinné ručení 
nebylo profitabilní, což je vývoj, který jsme 
předpokládali, neboť stejnou zkušenost ma-
jí v podstatě všechny pojišťovny, které ho 
v minulosti začaly provozovat. Každá z nich, 
stejně jako naše spoleènost, musela rychle 
vytvořit početný pojistný kmen, aby nebyly 
technické výsledky výrazně ovlivněny jed-
notlivými mimořádnými pojistnými událost-
mi. Pokud platí poučka, že pojištění je zá-
ležitostí velkých čísel (početných kmenů, kte-
ré rozkládají expozici rizika), potom to 
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o povinném ručení platí dvojnásob. Teď 
před námi stojí úkol zkvalitnit tento pojistný 
kmen a rozšíøit ho za vyšší sazby pojistného. 
Bohužel veliká konkurence v získávání nových 
klientů na pojistném trhu vede k všeobecnému 
snižování pojistných sazeb, jehož důsledkem 
je ve finále dosažení menších zisků z pojištění. 
Nám se nakonec podařilo dosáhnout hrubého 
zisku ve výši necelých 7 mil. Kč, což není 
splnění plánovaného cíle, který byl 13 mil. Kč, 
ale věřím, že přesto bude, s odstupem času, 
rok 2009 hodnocen kladně.

Podstatný vliv na celkový hospodářský 
výsledek pojišťovny má rovněž správní re-
žie. Hasičská vzájemná pojišťovna se od 
samého začátku zaměřovala s ohledem na 
pozvolný nárůst základního kapitálu spíš na 
pojišťování drobnějších rizik, jako je majetek 
a odpovědnost za škody obyvatel venkova. 
Toto zaměření sice přinášelo po celou řadu 
let dobré technické výsledky, ale velká četnost 
pojistných smluv přináší velkou pracnost 
s tímto kmenem při zpracování změn a zániků 
těchto smluv. Přepočtený počet zaměstnanců 
naší pojišťovny činil v loňském roce 134 
zaměstnanců, což znamená, že v průměru 
jeden zaměstnanec spravoval v roce pojistné 
smlouvy s předepsaným pojistným ve výši 
tìsnì nad 4 mil. Kč. Pro Vaše srovnání: tato 
částka byla v roce 2008 lehce přes 3 mil. 
Kč, ale průměr v pojišťovnách podnikajících 
na českém trhu je téměř 10 mil. Kč na 
zaměstnance. Proto musíme i nadále v naší 
pojišťovně vylepšovat tuto bilanci a zavádět 
nové technologie, které využívají výpočetní 
techniku a internet při uzavírání nových 
pojistných smluv a jejich správě.

Ačkoliv se nás ekonomická krize na první 
pohled příliš nedotkla při uzavírání pojistných 
smluv, lze z našich statistik dovodit, že pro 
naše klienty postižené pojistnou událostí by-
la v loňském roce cena peněz vyšší, neboť 
průměrné vyplácené plnění za pojistné udá-
losti se zvýšilo, tzn., že naši klienti byli při 
uplatňování svých nároků vůči pojišťovně 

of large number holds true (large insurance 
portfolios spreading out the risk exposure), then 
this applies double to third-party motor vehicle 
insurance. We now face the task of raising the 
quality of this insurance portfolio and to continue 
to do so with premium rates. Unfortunately, the 
intense competition in gaining new clients on the 
insurance market is leading to a general decline 
in insurance rates, the final result of which is 
smaller profit from insurance activities. In the end, 
we managed to generate a gross profit near CZK 
7 million, which did not fulfil the planned objective 
of CZK 13 million. Despite this, however, we 
believe that 2009 will be seen in a positive light 
with the passing of time.

Administrative overheads also have a substan-
tial bearing on the insurance company’s overall 
operating profit. From its establishment, Hasičská 
vzájemná pojišťovna has placed greater focus 
on the insurance of smaller risk categories, 
such as property and civil liability for damage 
caused by countryside inhabitants, in view of 
the gradual growth in its registered capital. 
Even though this focus has generated very good 
technical results for a whole number of years, the 
large number of insurance policies makes this 
portfolio very labour intensive when processing 
changes and terminating these policies. Last 
year, the recalculated number of employees at 
our insurance company was 134 employees, 
which means that during the year one employee 
administered insurance policies representing, on 
average, written premiums slightly exceeding CZK 
4 million. For your information: in 2008, this value 
was slightly over CZK 3 million, but the average 
at insurance companies operating on the Czech 
market is almost CZK 10 million per employee. 
We must therefore continue to strive to improve 
this balance and to introduce new technologies, 
which take advantage of IT technology and the 
Internet in the conclusion of new insurance policies 
and their administration.

Even though the economic crisis has not, at 
first glance, had a great deal of impact on our 
company in the conclusion of insurance policies, 
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důslednější. Pro nás to naopak znamenalo, 
že jsme museli zvýšenými kontrolami dbát 
toho, aby bylo plnění stanoveno korektně 
a abychom zamezili vzniku pojistných pod-
vodů. Naše přístupy navazují na legislativní 
trendy z EU, které ukládají managementům 
pojišťoven posilovat své kontrolní systémy, 
sledovat a vyhodnocovat rizika, kterým je 
pojišťovna vystavena.

V roce 2010 budeme usilovat o dosažení 
vyššího zisku než loni, čehož chceme dosá-
hnout především zkvalitněním našeho stá-
vajícího pojistného kmene a upisováním no-
vých obchodů za rentabilní pojistné sazby. 
Očekáváme, že tento přístup mírně sníží 
tempo našeho obchodního růstu. Letos chceme 
také začít s pojišťováním i mimo území ČR 
a s ohledem na jazykovou podobnost uva-
žujeme především o rozšíření na Slovensko. 
I nadále pro nás zůstane prioritou spokojenost 
našich tradičních a věrných klientů. Kvalita 
našich služeb je to, čím chceme přesvědčit nové 
zájemce, aby se pojistili právě u HVP, a. s.

 Všem akcionářům a příznivcům Hasičské 
vzájemné pojišťovny děkuji za vše dobré, 
čím své pojišťovně loni přispěli a chtěl bych 
je požádat, aby nám svoji přízeň zachovali 
i nadále.

Přeji Vám hodně úspěchů v roce 2010.

it can be deduced from our statistics that the value 
of money last year was higher for our clients 
affected by an insurance event, as borne out by 
the fact that the average benefit amount paid out 
for insurance events has increased, meaning that 
our clients were more thorough in exercising their 
claims vis-a-vis our insurance company. This for 
us has meant that we had to raise the number of 
inspections in order to ensure that benefits were 
estimated correctly and to prevent insurance 
frauds. The approaches we have employed in this 
area are in line with the legislative trends in the 
EU, which oblige the management of insurance 
companies to strengthen their control systems 
and monitor and evaluate the risks to which their 
insurance companies are exposed.

We will endeavour to generate a higher 
profit in 2010 than last year. To achieve this, 
we plan to mainly improve the quality of our 
existing insurance portfolio and write new policies 
at profitable premium rates. We expect this 
approach to slightly slow down the rate of our 
sales growth. This year we also want to expand 
our insurance operations beyond the borders of 
the Czech Republic and so, in view of the similar 
language, we have given primary consideration 
to expanding to Slovakia. Our main priority will 
continue being to satisfy our traditional and loyal 
clients. The quality of our services is our way of 
convincing new clients to conclude insurance 
policies with HVP, a.s.

I would like to thank all the shareholders and 
supporters of Hasičská vzájemná pojišťovna for all 
the good they have contributed to our company 
during the course of last year and to ask them to 
remain loyal to our company in the future.

I wish you great success in 2010.
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Ing. Josef Kubeš, 
předseda představenstva HVP, a. s.

Chairman of the Board  of Directors HVP, a. s. 
Supervisory Board
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IN THE YEAR 2009 THE STATUTORY BODIES WORKED IN THE FOLLOWING COMPOSITIONS
BOARD OF DIRECTORS

STATUTÁRNÍ ORGÁNY PRACOVALY V ROCE 2009 V TOMTO SLOŽENÍ:
PŘEDSTAVENSTVO   

Ing. Jan Jonáček
Praha

Ing. Petr Bratránek
Praha

Èlen / MemberMístopøedseda / Vice chairman

Předseda / Chairman
Ing. Josef Kubeš, Praha



ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

  

3ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI:
Ustavující valná hromada se konala v Brně 

dne 26. listopadu 1991.
VZNIK SPOLEČNOSTI:

Zápis do obchodního rejstříku byl pro-
veden dne 11. listopadu 1992 v Brně.
OBCHODNÍ JMÉNO:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Praha 2, Římská 2135/45. O změně 
sídla společnosti z Brna na adresu Praha 
2, Blanická 13, rozhodla valná hromada 
Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., dne 
16. prosince 1992. O změně sídla společnosti 
z adresy Praha 2, Blanická 13, na adresu 
Praha 2, Římská 2135/45 rozhodla valná 
hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, 
a. s., dne 10. července 1998.
IDENTIFIKAČNI ČÍSLO:

46973451
PRÁVNI FORMA POJIŠŤOVNY:

akciová společnost
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
� pojišťovací činnost
� zajišťovací činnost
� činnost související s pojišťovací činnosti
POVOLENÍ PODNIKAT NA ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY
� v oblasti neživotního pojištění: vydalo 
Ministerstvo financí České republiky dne 
30. července 1992, č. j. 103/39 561/1992 
� v oblasti životního pojištění: vydalo 
Ministerstvo financí České republiky dne 
23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993 
Na základě § 42, odst. 4 a 5 zákona 363/
1999 Sb. byla pojišťovna povinna uvést svoje 
právní poměry do souladu s touto právní 
normou. Na základě pojišťovnou předložené 
žádosti Ministerstvo financí ve smyslu 
§ 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb. udělilo 
povolení k provozování pojišťovací činnosti, 
zajišťovací činnosti a činnosti souvisejících 
dne 20. března 2002, č. j. 322/26946/
2002.

ESTABLISHMENT OF THE COMPANY:
the constituent General Meeting took place in 

Brno on November 26, 1991
INCORPORATION OF THE COMPANY:

the entry into the Register of Companies was 
effected in Brno on November 11, 1992
BUSSINESS NAME:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
COMPANY RESIDENCE:

Praha 2, Římská 2135/45. The change of the 
company residence from Brno to Praha 2, Blanická 
13 was decided upon at the General Meeting of 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. on December 
16, 1992. The change of the company residence 
from Praha 2, Blanická 13 to Praha 2, Římská 
2135/45 was decided upon at the General 
Meeting of Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. on 
July 10, 1998.
IDENTIFICATION NUMBER:

46973451
LEGAL STATUS OF THE INSURANCE COMPANY:

joint stock company
SCOPE OF BUSINESS:
� Insurance activity
� Reinsurance activity
� Activities connected to insurance activity
PERMIT TO OPERATE IN THE CZECH REPUBLIC 
IN THE AREA OF
� non-life insurance: issued by the Ministry of 
Finance of the Czech Republic on July 30, 1992, 
ref. no. 103/39 561/92
� life assurance: issued by the Ministry of Finance 
of the Czech Republic on December 23, 1993, ref. 
no. 323/41 385/1993
Pursuant to Section 42 Paragraphs 4 and 5 of Act 
No. 363/1999 Coll., the insurance company was 
obliged to harmonize its legal conditions with this 
legal standard. On the basis of the application 
it had submitted, the insurance company was 
accorded permission by the Ministry of Finance to 
carry out instance activity, reinsurance activity and 
related activities, according to the terms of Section 
42 Paragraph 5 of Act No. 363/1999 Coll., on 
20th March 2002, File No. 322/26946/2002.
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On the basis of an application submitted by 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. on 28th 
November 2007, File No. 2007/13321/550, 
the Czech National Bank granted permission to 
the company to extend its activity to the instance 
branch specified in Section B (the non-life 
insurance branch) under Number 10a (instance 
of liability resulting from the operation of a motor 
vehicle and its towed vehicle) of Annex No. 1 to 
the Insurance Act.
COMMENCEMENT OF THE INSURANCE ACTIVITY:
� in the area of the non-life insurance: 
 on November 11, 1992
�  in the area of life assurance: 
 on October 1, 1994
REINSURANCE OF THE INSURANCE ACTIVITY:

The reinsurance programme of Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a.s. was implemented 
in 2009 by means of the reinsurance broker 
COOPER GAY & CO LTD,  whose registered 
office is in London.
BASIC CAPITAL:

In the period from 1992 to 2001 the shares 
of the instance company Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. existed as registered stock. On the 
basis of Act 363/1999 Coll. On insurance, as of 
July 2001 the form of the shares of HVP, a.s. has 
been changed from documentary registered stock 
to the registered stock filed at the Securities Centre.

The General Meeting of May 15, 2001 
decided by resolution to change the nominal 
value of one share to CZK 100 in the case of all 
the hitherto issued shares of Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s.

The Special General Meeting of December 10, 
2001 decided by resolution to reduce the basic 
capital of the company by 20 % with regard to the 
losses that occurred due to ownership of shares 
of Moravia Bank in bankruptcy. The value of one 
share was reduced to CZK 80. The basic capital 
of Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. was thus 
reduced to CZK 236,160,000.

Na základě žádosti Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a. s., vydala Česka národní 
banka dne 28. 11. 2007, č. j. 2007/
13321/550, povolení, k rozšíření činnosti 
o pojistné odvětví vymezené v části B (odvětví 
neživotních pojištění) pod číslem 10a (po-
jištění odpovědnosti za škodu vyplývající 
z provozu pozemního motorového a jeho 
přípojného vozidla) přílohy č. 1 zákona 
o pojišťovnictví.
ZAHÁJENÍ POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI:
� v oblasti neživotního pojištění: 
 11. listopadu 1992
� v oblasti životního pojištění: 

1. října 1994
ZAJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI:

Zajistný program Hasičské vzájemné po-
jišťovnu, a. s., byl v roce 2009 realizován 
prostřednictvím zajistného makléře COOPER 
GAY & CO LTD sídlem v Londýně.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL:

Akcie Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., 
byly v letech 1992 až 2001 cenné papíry na 
jméno. Na základě zákona 363/1999 Sb. 
o pojišťovnictví je prováděna od července 
2001 změna podoby akcií HVP, a. s., 
z listinných cenných papírů na jméno, na 
zaknihované cenné papíry vedené u Střediska 
cenných papírů.

Usnesením valné hromady ze dne 
15. 5. 2001 byla změněna nominální 
hodnota jedné akcie na 100 Kč u všech 
dosud vydaných emisí akcií Hasičské 
vzájemné pojišťovny, a. s.

Usnesením mimořádné valné hromady ze 
dne 10. 12. 2001 byl snížen základní kapitál 
společnosti o ztráty vzniklé vlastnictvím akcií 
Moravia banky v likvidaci o 20 %. Hodnota 
jedné akcie tedy klesla na 80 Kč. Základní 
kapitál Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., 
se tímto usnesením snížil na 236 160 000 
Kč.
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DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD:

PŘEDSEDA / CHAIRMAN:
Ing. Karel Richter, Praha

MÍSTOPŘEDSEDA / VICE CHAIRMAN:
Ing. Ivan Jirota, Praha

ČLENOVÉ / MEMBERS:
JUDr. Zdenka Čížková, Praha

Ing. Václav Křivohlávek, Praha

Ing. Jitka Sdiriová, Praha

Radim Doležal, Praha
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The General Meeting of May 17, 2006 
decided by resolution to increase the basic 
capital by CZK 5 904 000 (nominal value of one 
share thus increasing to CZK 82) taken from the 
profit of the year 2005. The Basic Capital was 
CZK 242 064 000 by the end of year 2006.

The General Meeting of May 27, 2007 
decided by resolution to increase the basic 
capital by CZK 5 904 000 (nominal value of 
one share thus increasing to CZK 84) taken 
from the profit of the year 2006. The Basic 
Capital was CZK 247 968 000 by the end of 
year 2007.

The General Meeting of June 7, 2009 decided 
by resolution to increase the basic capital by 
CZK 8 856 000 taken from the profit of the 
year 2008. The increase of the basic capital was 
carried out by increasing  the existing nominal 
value of the company shares to increased value  
of 87 CZK.

Recalled and returned share certificates are 
continuously being registered with SCP (Prague 
Securities Centre). Recalled and not returned 
shares were declared as invalid by the Board 
of Directors and relevant shareholders were 
informed. The list of invalidated share certificates 
was published in the Business Register on May 
6, 2003.

Valná hromada, konaná 17. 5. 2006 
rozhodla o navýšení základního kapitálu 
z výsledku hospodaření za rok 2005 
o 5 904 000 Kč (hodnota jedné akcie 
stoupla na 82 Kč). Základní kapitál ke konci 
roku 2006 byl ve výši 242 064 000 Kč.

Řádná valná hromada, konaná dne 
27. 5. 2007, rozhodla o dalším navýšení 
základního kapitálu z výsledku hospodaření 
za rok 2006 o 5 904 000 Kč (hodnota jedné 
akcie stoupla na 84 Kč za ks). Základní 
kapitál ke konci roku 2007 je ve výši 
247 968 000 Kč.

Řádná valná hromada, konaná dne 7. 6. 
2009, rozhodla o dalším navýšení základního 
kapitálu z  výsledku hospodaření za rok 2008 
o částku 8 856 000 Kč. Zvýšení základního 
kapitálu je provedeno zvýšením jmenovité 
hodnoty akcií společnosti na částku 87 Kč.

Pro vrácené listinné akcie od akcionářů 
je průběžně hromadně zajišťováno jejich 
zaknihování u Střediska cenných papírů.

Nevrácené listinné akcie byly představen-
stvem HVP, a. s., prohlášeny za neplatné 
a o této skutečnosti byli příslušní akcionáři in-
formováni a zároveň byl seznam těchto akcií 
uveřejněn dne 6. května 2003 v Obchodním 
věstníku.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2 214 130 ks/Pcs 192 629 310 Kč 75,01 %
Association of Firemen of Bohemia, Moravia and Silesia
Varinvest, a. s. v likvidaci  330 000 ks/Pcs 28 710 000 Kč 11,18 %
Varinvest, a. s. (company in liquidation)
Moravia Banka, a. s. v likvidaci   210 000 ks/Pcs 18 270 000 Kč 7,11 %
Moravia Bank (company in liquidation)
Ostatní akcionáři / Other shareholders 197 870 ks/Pcs 17 214 690 Kč 6,70 %
Celkem / Total 2 952 000 ks/Pcs 256 824 000 Kč 100,00 % 

ZASTOUPENÍ AKCIONÁØÙ K 31. 12. 2009
REPRESENTATION OF THE SHAREHOLDERS AS OF 31.12.2009
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POJIŠŤOVACÍ ZPROSTØEDKOVATELÉ:

Pojišťovací činnost je zabezpečena sítí po-
jišťovacích zprostøedkovatelů. Nové záko-
ny platné od 1. 1. 2005, které si vyžá-
dala evropská legislativa, velmi výrazně 
zpřísňují výběr pojišťovacích zprostředko-
vatelů. Každý pojišťovací zprostředkovatel 
musí složit náročné zkoušky odborné způ-
sobilosti a být zaregistrován v registru České 
národní banky.

Nové zákony zavazují zprostředkovatele 
i k důkladnějšímu informováni klientů. Ne-
dílnou součástí zkvalitňovaní obchodní sítě 
jsou i produktová školení pojišťovacích zpros-
tředkovatelů.

HVP, a. s., velmi dobře spolupracuje 
i s mnoha pojišťovacími makléři, nabídka 
z jejího pojistného portfolia vyhovuje i jejich 
náročným kritériím.

Ke dni 31. 12. 2009 měla síť pojišťovacích 
agentů a makléřů Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny, a. s., tuto strukturu:

INSURANCE INTERMEDIARIES AND BROKERS:
Insurance activity is carried out by a network 

of insurance intermediaries. The new laws, va-
lid as of January 1, 2005, as required by the 
European legislation, very substantially tightened 
the regulations for insurance intermediaries. Each 
insurance intermediary must pass demanding 
examinations testing professional capability and 
must be registered in the register of the Czech 
National Bank. 

The new laws oblige intermediaries also to 
provide clients with more detailed information. 
Product training of insurance intermediaries also 
forms an integral component of the improvement 
of the trading network.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. enjoys 
very beneficial cooperation also with several 
insurance brokers, and the offer of its insurance 
portfolio meets their demanding criteria.

As of December 31, 2008, the sale network 
of Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. had the 
following structure:

 Provozovatel pojišťovací činnosti  Fyzická osoba  Právnická osoba               Celkem / Total 
Insurance Intermediary Natural Persons Corporate Body Osoby / Persons % 
Makléř / Broker  27 170 197 29,76
Výhradní pojišťovací agent 

310 2 312 47,13
 

Exclusive insurance agent  
Vázaný pojišťovací zprostøedkovatel 

0 9 9 1,36Tied Insurance Intermediary
Pojišťovací agent / Insurance agent 18 126 144 21,75  
Celkem – osoby / Total – Persons 355 307 662 100
Zastoupení v % / Representation in % 53,63 % 46,37 %  100 %
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COMPANY DATA 

CORE STAFF OF INSURANCE COMPANY:
Recalculated number of employees as natural 

persons as of 31.12.2009: 149

ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
OF INSURANCE COMPANY:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. operates 
in the field of insurance activity throughout the 
Czech Republic. For this purpose its organization 
is dividend into 10 branches and the headquarters 
of the insurance company. 

Within the branches there are points of 
sales, offices where the insurance intermediaries 
promote, offer and sell all types of insurance, 
provide information and advice to present and 
future clients. The company operates 79 offices 
in total.

OFFERED PRODUCTS:
� Insurance of buildings
�  Insurance of permanently inhabited and 

recreational households
� Complex insurance of housing co-operatives, 

towns, municipalities, firemen
� Insurance of entrepreneurs
� Insurance of motor vehicles, including 

transported persons and cargo
� Motor Third-Party Liability Insurance
� Agricultural insurance (crops, livestock)
� Liability insurance
� Life assurance and annuity
� Personal accidents
� Travel insurance

KMENOVÍ ZAMÌSTNANCI POJIŠŤOVNY:
Stav zaměstnanců ve fyzických osobách 

k 31. 12. 2009: 149

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POJIŠŤOVNY:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., 

provozuje pojišťovací činnost po celé České 
republice. K tomu je organizačně členěna 
na deset poboček a generální ředitelství 
pojišťovny.

V rámci poboček jsou dále zřizována 
obchodní místa, kde pojišťovací zprostřed-
kovatelé propagují, nabízejí a prodávají jed-
notlivé druhy pojištění, předávají informace 
a rady současným i budoucím klientům. 
Pojišťovna provozuje celkem 79 obchodních 
míst.

NABÍZENÉ PRODUKTY:
� pojištění staveb
� pojištění trvale obydlených domácností 

a rekreačních domácností
� komplexní pojištění bytových družstev, 

měst, obci, hasičů
� pojištění podnikatelů
� pojištění motorových vozidel, včetně pře-

pravovaných osob i nákladů
� pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající 

z provozu pozemního motorového vozidla
� zemědělské pojištění (plodiny, zvířata)
� pojištění odpovědnosti za škody
� životní pojištění
� důchodové pojištění
� pojištění úrazové
� cestovní pojištění



ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

3
ØEDITELÉ POBOÈEK

BRANCH DIRECTORS

Ing. Leo Kuběna 
Ostrava

Rudolf Makkai
Pardubice

   

Luboš Zeman
Žďár nad Sázavou

Ing. Miroslav Slovják
Olomouc

Břetislav Holšán
Jičín

Václav Žižka
České Budějovice

Ing. Petr Sajdl
Ústí nad Labem

Ing. Yveta Korunková
Plzeň 

Ing. Marie Poláchová
Brno (do 31. 3. 2009)

Mgr. Vladimír Bimka
Brno (od 1. 4. 2009 

povìøen øízením poboèky)
Ing. Vladimíra Ondráková

Praha
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ROZVAHA
hlavní údaje k 31. 12. příslušného roku, v tis. Kč

BALANCE SHEET
main data as of December 31 of the relevant year in thousand CZK 

AKTIVA / ASSETS 2007  2008 2009
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

/ Receivables for subscribed share capital
B.  Dlouhodobý nehmotný majetek 2 666 3 630 4 360

/ Intangible fixed assets
C. Finanční umístění (investice) 522 742 507 197 554 173

/ Financial placement (Investments) 
  I.  Pozemky a stavby (nemovitosti) 302 995 312 997 340 938

  / Real Estates and Constructions (Immovable Assets) 
  II.  Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 79 754 4 005 4 005
  / Financial placement in entrepreneurial groupings 
  III. Jiná finanční umístění  139 993 190 195 209 230
  / Other financial placements 
   2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem 65 408 108 767 151 197
   / Bonds and other fixed income securities 
       5. Depozita u finančních institucí 74 585 81 458 53 563
   / Deposits at Financial Institutions 
   6. Ostatní finanèní umístìní 0 0 4 470
   / Other financial placements
D.  Finanční umístění životního pojištění, 
 je-li nositelem investičního rizika pojistník 0 0 0

/ Financial placement for the benefit 
of the life insurance policyholders who bear the investment risk

E. Dlužníci   57 649 66 898 115 908
/ Debtors 

  I.  Pohledávky z operací přímého pojištění 13 141 18 025 32 142
  / Receivables arising from the direct insurance transaction 
  II.  Pohledávky z operací zajištění 32 284 32 808 64 278
  / Receivables arising from the reinsuronce transaction 
  III. Ostatní pohledávky  12 224 16 065 19 488

  / Other receivables 
F. Ostatní aktiva 26 172 18 072 11 726

/ Other Assets
  I.  Dlouhodobý hmotný majetek, 
   jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 13 002 13 124 7 012

  / Tangible fixed assets other than real estates and inventories 
  II.  Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokl. 13 170 4 948 2 329

  / Cash in the accounts in financial institutions and Cash in hand  
  III. Jiná aktiva 0 0 2 385

  / Other assets 
G. Přechodné účty aktiv 8 756 5 692 29 703

/ Temporary assets accounts 
AKTIVA CELKEM / ASSETS TOTAL 617 985 601 489 715 870
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4PASIVA  2007  2008 2009
A.  Vlastní kapitál  303 446 319 536 353 745
/ Equity 
 I. Základní kapitál 247 968 247 968 256 824
 / Share capital
 IV. Ostatní kapitálové fondy 40 095 44 039 72 974

 / Other Capital Funds 
 V. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 9 467 9 483 10 809
 / Reserve fund and other funds from profit
 VI.  Nerozdělený zisk minulých účetních období 
 nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období 

2 776 5 680 7 644

/ Profit or loss brought forward
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 3 140 12 366 5 494

 / Profit or loss for the period
B.  Podřízená pasiva 0 0 0
/ Subordinated Liabilities 
C.  Technické rezervy 170 666 186 289 228 824
/ Technical Reserves 
 1. Rezerva na nezasloužené pojistné 69 399 62 242 82 007

 / Reserve for Unearned Premium 
 2. Rezerva pojistného životních pojištění 67 145 68 521 68 930

 / Life insurance reserve 
 3. Rezerva na pojistná plnění 28 943 48 259 68 808

 / Reserve for insurance claims
 4. Rezerva na prémie a slevy 3 645 1 944 1 675

 / Reserve for Bonuses and Discounts 
 5. Vyrovnávací rezerva 1 534 3 632 0

 / Equalisation reserve 
 6. Jiná rezerva 0 1 691 7 404

 / Other reserves 
D.  Technická rezerva životních pojištění, 
     je-li nositelem investičního rizika pojistník 0 0 0

/ Life insurances technical reserve where 
the investment risk is born by the policyholders 
E.  Rezervy na ostatní rizika a ztráty 0 4 077 1 500
/ Reserves for Other Risks and Losses 
F.  Depozita při pasivním zajištění 0 0 0
/ Deposits in respect of Passive Reinsurance 
G. Věřitelé 142 191 90 813 122 928
/ Creditors 
 I. Závazky z operací přímého pojištění 10 486 12 199 17 057

 / Payables arising from direct insurance transactions 
 II. Závazky z operací zajištění 41 767 56 355 87 436

 / Payables arising from reinsurance transactions 
 V. Ostatní závazky 89 938 22 259 18 435

/ Other payables 
H.  Přechodné účty pasiv 1 682 774 8 873
/ Temporary liabilities
PASIVA CELKEM / LIABILITIES TOTAL   617 985 601 489 715 870
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
hlavní údaje k 31. 12. příslušného roku, v tis. Kč

PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
main data as of December 31 of the relevant year in thousand CZK 

I. TECHNICKÝ ÚÈET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTÌNÍ 2007 2008 2009 09/08 09/07
/ TECHNICAL ACCOUNT FOR NON-LIFE INSURANCE 
Předepsané hrubé pojistné 327 098 387 302 528 789 1,37 1,62
/ Gross Premium written, out of it
 Majetek / Property  217 489 223 248 237 404 1,06 1,09
 Odpovědnost / Liability   43 204 76 975 201 518 2,62 4,66
 Kasko-kargo / Motor hull-Cargo 22 301 25 706 37 871 1,47 1,70
 Úraz / Personal accident 21 217 29 146 26 828 0,92 1,26
 Agro / Agro 22 887 32 227 25 168 0,78 1,10
Předepsané hrubé pojistné postoupené zajistitelům -122 691 -137 409 -247 508 1,80 2,02
/ Premium ceded to reinsurers 
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné  -41 749 6 577 -19 443 -2,96 0,47
očištěná od zajištění 
/ Change in the balance of the reserve for unearned premium,
net of reinsurance 
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištìní 4 261 7 048 9 428 1,34 2,21
/ Other technical income, net of reinsurance  
Náklady na pojistná plnění -205 098 -160 607 -268 398 1,67 1,31
/ Cost of claims
Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění 116 103 50 014 139 498 2,79 1,20
/ Reinsurer‘s share of cost of claims
Změna stavu rezervy na pojistná plnění  11 203 -19 931 -20 616 1,03 -1,84 očištěná od zajištění
/ Change in the balance of reserve for claims, net of reinsurance
Změna stavu ostat. techn. rezerv, očištěná od zajištìní -34 1 700 -4 832 -2,84 142,12
/ Change in the balance of other technical reserves, net of reinsurance
Prémie a slevy, očištěné od zajištìní -102 -241 -52 0,22 0,51
/ Bonuses and discounts, net of reinsurance
Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy -24 109 -30 996 -65 269 2,11 2,71
/ Acquisitions costs
Správní režie -107 414 -122 456 -110 981 0,91 1,03
/ Administrative expenses
Provize od zajistitelů a podíly na ziscích,  

33 164 45 022 66 252 1,47 2,00očištěné od zajištìní
/ Commissions from reinsurers and shares of profits, net of reinsurance
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištìní -298 -285 -327 1,15 1,10
/ Other technical expenses, net of reinsurance
Změna stavu vyrovnávací rezervy 7 481 -2 098 3 444 -1,64 0,46
/ Change in the balance of equalisation reserve
VÝSLEDEK technického účtu k neživotnímu pojištění 

-2 185 23 640 9 985 0,42 -4,57/ RESULT of the technical account for non-life insurance
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4II. TECHNICKÝ ÚÈET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTÌNÍ 2007 2008 2009 09/08 09/07
/ TECHNICAL ACCOUNT FOR LIFE INSURANCE 
Předepsané hrubé pojistné 8 309 13 008 11 846 0,91 1,43
/ Gross premium written, out of it
 životní / Life 7 924 12 444 11 310 0,91 1,43
 důchodové / Annuity 385 564 536 0,95 1,39
Předepsané hrubé pojistné postoupené zajistitelům 0 0 0 0,00 0,00
/ Premium ceded to reinsurers
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, 3 581 579 -321 -0,55 -0,09očištěné od zajištìní
/ Change in the balance if the reserve for unearned premium, net of reinsurance
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištìní 98 222 189 0,85 1,93
/ Other technical income, net of reinsurance
Náklady na pojistná plnění -11 374 -10 680 -9 937 0,93 0,87
/ Cost of claims
Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění 27 1 3 3,00 0,11
/ Reinsurers‘ share on cost of claims
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěná od zajištìní -705 -1 075 -356 0,33 0,50
/ Change in the balance of reserve for claims, net of reinsurance
Změna stavu rezerv pojistného životního pojištění -314 -1 376 -408 0,30 1,30
/ Change in the balance of the life insurance reserves
Změna stavu ostat. tech. rezerv očištěná od zajištění 3 258 0 0 0,00 0,00
/ Change in the balance of other technical reserves,
net of reinsurance
Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy -692 -1 006 -583 0,58 0,84
/ Acquisition costs 
Správní režie -2 659 -2 814 -2 366 0,84 0,89
/ Administrative expenses
Provize od zajistitelů a podíly na ziscích, očištěné od zajištìní      0 0 0 0,00 0,00
/ Commissions from reinsurers and shares of profits, net of reinsurance
 VÝSLEDEK technického účtu k životnímu pojištění -471 -3 141 -1 933 0,62 4,10
/ RESULT of the technical account for life insurance

III. NETECHNICKÝ ÚÈET / Non-technical account
1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění -2 185 23 640 9 985 0,42 -4,57 
/ Result of the non-life insurance technical account
2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění -471 -3 141 -1 933 0,62 4,10
/ Result of the life insurance technical account
 Výnosy z finančního umístění 0 25 080 5 890 0,23 0,00
 / Income from financial placement
 Náklady na finanční umístění 0 -21 185 -5 880 0,28 0,00
 / Costs for financial placement
 Ostatní výnosy / Other income 14 122 14 027 12 284 0,88 0,87
 Ostatní náklady / Other expenses -12 524 -22 841 -12 678 0,56 1,01
 Daň z příjmů z běžné činnosti  -575 -2 723 -1 500 0,55 2,61
 / Income tax on current activites  
 Mimořádné výnosy / Extraordinary income 5 318 24 23 0,96 0,00
 Mimořádné náklady / Extraordinary expenses 0 -105 0 0,00 0,00
 Ostatní daně a poplatky / Other taxes and fees -545 -410 -697 1,70 1,28

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období 3 140 12 366 5 494 0,44 1,75/ ECONOMIC RESULT for the accounting period
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Náklady na pojistná plnění -11 374 -10 680 -9 937 0,93 0,87
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Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěná od zajištìní -705 -1 075 -356 0,33 0,50
/ Change in the balance of reserve for claims, net of reinsurance
Změna stavu rezerv pojistného životního pojištění -314 -1 376 -408 0,30 1,30
/ Change in the balance of the life insurance reserves
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Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy -692 -1 006 -583 0,58 0,84
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Správní režie -2 659 -2 814 -2 366 0,84 0,89
/ Administrative expenses
Provize od zajistitelů a podíly na ziscích, očištěné od zajištìní      0 0 0 0,00 0,00
/ Commissions from reinsurers and shares of profits, net of reinsurance
 VÝSLEDEK technického účtu k životnímu pojištění -471 -3 141 -1 933 0,62 4,10
/ RESULT of the technical account for life insurance

III. NETECHNICKÝ ÚÈET / Non-technical account
1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění -2 185 23 640 9 985 0,42 -4,57 
/ Result of the non-life insurance technical account
2. Výsledek technického účtu k životnímu pojištění -471 -3 141 -1 933 0,62 4,10
/ Result of the life insurance technical account
 Výnosy z finančního umístění 0 25 080 5 890 0,23 0,00
 / Income from financial placement
 Náklady na finanční umístění 0 -21 185 -5 880 0,28 0,00
 / Costs for financial placement
 Ostatní výnosy / Other income 14 122 14 027 12 284 0,88 0,87
 Ostatní náklady / Other expenses -12 524 -22 841 -12 678 0,56 1,01
 Daň z příjmů z běžné činnosti  -575 -2 723 -1 500 0,55 2,61
 / Income tax on current activites  
 Mimořádné výnosy / Extraordinary income 5 318 24 23 0,96 0,00
 Mimořádné náklady / Extraordinary expenses 0 -105 0 0,00 0,00
 Ostatní daně a poplatky / Other taxes and fees -545 -410 -697 1,70 1,28

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za účetní období 3 140 12 366 5 494 0,44 1,75/ ECONOMIC RESULT for the accounting period
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the shareholders of 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying 
financial statements of Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. with its seat in Prague 2, 
Římská 2135/45, Id. No. 46973451, which 
comprise the balance sheet as of 31 December 
2009, and the income statement  for the year 
then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory 
notes. Information about Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. is presented in Note to these 
financial statements.

Statutory Body’s Responsibility for the Financial 
Statements

The Statutory Body of Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. is responsible for the 
preparation and fair presentation of these 
financial statements in accordance with Czech 
accounting regulations. This responsibility 
includes: designing, implementing and 
maintaining internal control relevant to the 
preparation and fair presentation of financial 
statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error; 
selecting and applying appropriate accounting 
policies; and making accounting estimates that 
are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on 
these financial statements based on our audit. 
We conducted our audit in accordance with the 
Act on Auditors and International Standards on 
Auditing and the related application guidelines 
issued by the Chamber of Auditors of the 
Czech Republic. Those standards require that 

AUDITORSKÁ ZPRÁVA 
NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

pro akcionáře Hasičské vzájemné 
pojišťovny, a. s.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku 
společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, 
IČ: 46973451, tj. rozvahu k 31. 12. 2009, 
výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní závěrky, 
včetně popisu použitých významných účetních 
metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny 
v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní 
jednotky za účetní závěrku.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní 
závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán společnosti. Sou-
částí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním 
a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou, zvo-
lit a uplatňovat vhodné účetní metody 
a provádět dané situaci přiměřené účetní 
odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě 
provedeného auditu výrok k této účetní 
závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 
zákonem o auditorech a Mezinárodními 
auditorskými standardy a souvisejícími ap-
likačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. V souladu s těmito předpisy 
jsme povinni dodržovat etické normy 
a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti.
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we comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable 
assurance whether the financial statements are 
free from material misstatement.

An audit involves performing procedures 
to obtain audit evidence about the amounts 
and disclosures in the financial statements. 
The procedures selected depend on the 
auditor’s judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the 
financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the 
auditor considers internal control relevant to 
the entity’s preparation and fair presentation 
of the financial statements in order to design 
audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal control. An audit also includes 
evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of 
accounting estimates made by management, 
as well as evaluating the overall presentation 
of the financial statements.

We believe that the audit evidence we 
have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion.

Opinion 

In our opinion, the financial statements give 
a true and fair view of the financial position 
of Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. as 
of 31 December 2009, and of its financial 
performance for the year then ended in 
accordance with Czech accounting regula-  
tions.

We have also audited the annual report 
of Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. for 
consistency with the financial statements for 
the year ended 31 December 2009 which are 
included in this Annual Report. The correctness 
of the annual report is the responsibility of 

Audit zahrnuje provedení auditorských 
postupů, jejichž cílem je získat důkazní 
informace o částkách a skutečnostech uve-
dených v účetní závěrce. Výběr auditors-
kých postupů závisí na úsudku auditora, 
včetně posouzení rizik, že účetní závěrka 
obsahuje významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. Při posuzování 
těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 
a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit 
se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých 
účetních metod, přiměřenosti účetních odha-
dů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní 
informace tvoří dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru, účetní závěrka 

podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv 
a finanční situace společnosti Hasičská vzá-
jemná pojišťovna, a. s., k 31. 12. 2009 
a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření 
za rok 2009 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy 
společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 
s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost 
výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán 
společnosti. Naším úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření stanovisko o souladu 
výroční zprávy s účetní závěrkou.

Podle našeho názoru jsou informace 
uvedené ve výroční zprávě společnos-
ti Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 
k 31. 12. 2009 ve všech významných oh-
ledech v souladu s výše uvedenou účetní 
závěrkou.
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Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. statutory 
body. Our responsibility is to express an opinion 
on the consistency of the annual report and the 
financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance 
with International Standards on Auditing and 
the related application guidelines issued by the 
Chamber of Auditors of the Czech Republic. 
Those standards require that the auditor plan 
and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether the information 
included in the annual report describing 
matters that are also presented in the financial 
statements is, in all material respects, consistent 
with the relevant financial statements. We 
believe that our audit provides a reasonable 
basis for our opinion. 

In our opinion, the information included 
in the annual report of Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s. for the year ended 31 December 
2009 is consistent, in all material respects, with 
the financial statements referred to above.

We have also reviewed the factual 
accuracy of the information included in the 
related party transactions report of Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a.s. for the year ended 
31 December 2009. This related party 
transactions report is the responsibility of 
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. statutory 
body. Our responsibility is to express our view 
on the related party transactions report based 
on our review.

We conducted our review in accordance 
with the International Standard on Review 

Prověřili jsme též věcnou správnost 
údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi 
propojenými osobami společnosti Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a.s. k 31. 12. 2009. Za 
sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné 
vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na 
základě provedené prověrky stanovisko k této 
zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Me-
zinárodními auditorskými standardy vzta-
hujícími se k prověrce a souvisejícími apli-
kačními doložkami Komory auditorů Čes-
ké republiky. Tyto standardy vyžadují, aby
chom plánovali a provedli prověrku s cí-
em získat střední míru jistoty, že zpráva 
o vztazích neobsahuje významné nesprá-
vnosti. Prověrka je omezena především na 
dotazování pracovníků společnosti a na 
analytické postupy a výběrovým způsobem 
provedené prověření věcné správnosti údajů. 
Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty 
než audit. Audit zprávy o vztazích jsme 
neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok 
auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili 
věcné nesprávnosti údajů uvedených ve 
zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 
společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
k 31. 12. 2009.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem 
společnosti Bene Factum a. s.. (Osvědčení 
KAČR č. 480) Ing. Martin Vrobel (Osvědčení 
KAČR č. 2132), vedoucí auditor.
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Engagements and the related application 
guidelines issued by the Chamber of Auditors  
of the Czech Republic. Those standards require 
that we plan and perform the review to obtain 
moderate assurance as to whether the related 
party transactions report is free of material 
factual misstatements. A review is limited 
primarily to inquiries of Company personnel 
and analytical procedures and examination, 
on a test basis, of the factual accuracy of 
information, and thus provides less assurance 
than an audit. We have not performed an 
audit of the related party transactions report 
and, accordingly, we do not express an audit 
opinion.

Nothing has come to our attention 
based on our review that indicates that 
the information contained in the related 
party transactions report of Hasičská 
vzájemná pojišťovna, a.s. for the year ended 
31 December 2009 contains material factual 
misstatements.

This auditor’s report produced on behalf of 
company BENE FACTUM a.s. (Auditor - license 
No. 480) Martin Vrobel (Auditor – license No. 
2132).

V Praze, dne 22. 4. 2010
 Ing. Martin Vrobel

auditor
Auditor

 

Ing. Miloš Havránek
místopředseda představenstva

Vice-chairman of the Board of Directors
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VÝROK DOZORČÍ RADY

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY HASIČSKÉ 
VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY, A. S.,

pro valnou hromadu společnosti konanou 
dne 30. 4. 2010

I.
Dozorčí rada Hasičské vzájemné pojišťov-

ny, a. s., (dále jen „HVP, a.s.“) v roce 2009 
průběžně vykonávala svoji působnost v soula-
du s obchodním zákoníkem a stanovami 
HVP, a. s. 

V roce 2009 dozorčí rada pracovala 
v nezměněném složení:

Ing. Karel Richter, předseda dozorčí ra-
dy,  Ing. Ivan Jirota, místopředseda dozorčí 
rady, JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav 
Křivohlávek, Ing. Jitka Sdiriová a pan Radim 
Doležal. 

V roce 2009 se konalo celkem jedenáct 
zasedání dozorčí rady, z toho deset řád-
ných a jedno mimořádné zasedání dne 
9. 9. 2009. 

Na svých zasedáních dozorčí rada 
pravidelně projednávala výsledky hospo-
daření a plnění plánu na rok 2009 a za-
bývala se naplňováním záměru rozvoje 
podnikatelských aktivit společnosti v oblasti 
pojišťovnictví. Zvlášní pozornost věnovala 
vývoji nového pojistného produktu – povin-
ného ručení, jehož prodej byl zahájen 
v polovině roku 2008 a škodnímu průběhu 
u jednotlivých produktů, o němž si vyžádala 
pravidelné informace, stejně jako o účinnosti 
opatření přijatých ke zlepšení. Dozorčí rada 
se rovněž zabývala pravidelnými zprávami 
o výsledcích kontrol prováděných útvarem 
vnitřní kontroly. 

Dozorčí rada také sledovala hospodaření 
společností ovládaných HVP, a. s., kterými 
jsou:
1. První hasičská a.s., která spravuje 
nemovitý majetek HVP, a.s. na základě 
smlouvy uzavřené za běžných obchodních 
podmínek;
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REPORT BY THE SUPERVISORY BOARD OF 
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, A. S.,

for the company’s general meeting to be 
held on 30.4.2010

I.
In 2009 the Supervisory Board of Hasičská 

vzájemna pojišťovna, a.s., (hereinafter “HVP, a.s.”) 
regularly exercised its authority in accordance 
with the Commercial Code and the Articles of 
HVP, a.s.

In 2009 the Supervisory Board worked with 
no change to its members:

Ing. Karel Richter, Chairman of the 
Supervisory Board, Ing. Ivan Jirota, 
Vice-chairman of the Supervisory Board, 
JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Václav Křivohlávek, 
Ing. Jitka Sdiriová and Mr. Radim Doležal. 

In 2009 a total of 11 sessions of the 
Supervisory Board were held, of which 10 were 
regular sessions and one was an extraordinary 
session held on 9.9.2009.

At its sessions the Supervisory Board re-
gularly discussed the trading results and 
fulfilment of the plan for 2009 and dealt with the 
fulfilment of the objective for the development of 
the company’s business activities in insurance. It 
devoted special attention to the development of 
a new insurance product – third party insurance, 
the sale of which was commenced in the middle 
of 2008, and claim experience for individual 
products, regarding which it requested regular 
information, as well as regarding the effect 
of the measures for improvements that were 
adopted. The Supervisory Board also dealt with 
regular reports on the results of checks carried 
out by the internal inspection department.

The Supervisory Board also monitored 
the management of companies controlled by 
HVP, a.s., specifically:
1. První hasičská, a. s., which manages 
properties for HVP, a.s. on the basis of a 
contract concluded under normal business 
conditions;
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2. Florian Club, s. r. o., which provides for 
HVP, a.s. accommodation and catering services 
in HVP’s premises on the basis of a contract 
concluded with the managing company První 
hasičská a.s. under normal business conditions. 

II.
In accordance with Section 198 of the 

Commercial Code the Supervisory Board has 
examined the regular financial statements of 
HVP, a.s. for 2009. It states that in 2009 the 
company achieved a lower than planned profit 
caused by bad claim experience firstly for 
certain subjects in third-party insurance and 
secondly as a result of weather conditions.

The Supervisory Board familiarised itself with 
the report by the auditor BENE FACTUM, a.s., 
registration number: 279 22 677, registered 
office: Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 
100 10, independent auditor, Czech Chamber 
of Auditors certificate no. 480, auditor Ing. 
Miloš Havránek, Czech Chamber of Auditors 
certificate no. 1211, and its statement.

In accordance with Section 66a of the 
Commercial Code the Supervisory Board 
examined the report on relations between 
interconnected entities for 2009 which concerns 
HVP, a.s.’s relations with a controlling entity 
– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
(75.01 % ownership interest in HVP, a. s.).

It also looked at the financial statements of 
companies controlled by HVP, a.s., specifically 
Florian Club, s. r. o., and První hasičská, a. s. 
– in both these companies HVP, a.s. has a 100 
% ownership interest. The Supervisory Board 
examined the relations between the controlled 
companies and HVP, a.s., as the controlling 
entity. It found that relations between the 
interconnected entities are reflected truthfully in 
the accounts and are in keeping with normal 
business relations, that none of the companies 
concerned has, as a consequence of these 
relations, suffered any loss or gained any 
disproportionate advantage and that HVP, a.s. 

2. Florian Club, s.r.o., který pro HVP, a.s. 
zajišťuje ubytovací a stravovací služby 
v objektech  HVP, a.s. na základě smlouvy 
uzavřené se správcem  První hasičská, a.s., 
za běžných obchodních podmínek.

II.
Dozorčí rada v souladu s ustanovením 

§ 198 obchodního zákoníku, přezkoumala 
řádnou účetní závěrku HVP, a. s. za 
rok 2009. Konstatuje, že v roce 2009 
společnost dosáhla nižšího než plánovaného 
zisku, který by zaviněn špatným škodním 
průběhem jednak u některých subjektů 
v oblasti povinného ručení, jednak vlivem 
povětrnostních podmínek.

 Dozorčí rada se seznámila se zprávou 
auditora BENE FACTUM, a.s., IČ 279 22 677, 
se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, 
PSČ 100 10, nezávislého auditora, osvědčení 
KAČR č. 480, auditor Ing. Miloš Havránek, 
č. osvědčení KAČR 1211, a s jeho výrokem.

Dozorčí rada v souladu s ustanovením 
§ 66a obchodního zákoníku přezkoumala 
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 
za rok 2009, která se týká vztahu HVP, a. s., 
k osobě ovládající – Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (majetková účast 75,01 % 
v HVP, a. s.).

Seznámila se rovněž s účetními závěr-
kami společností ovládaných HVP, a. s., 
kterými jsou Florian Club, s. r. o., a První 
hasičská, a. s. – v obou má HVP, a. s. majet-
kovou účast ve výši 100 %. Dozorčí rada 
přezkoumala vztahy ovládaných spo-
lečností k HVP, a. s., jako k osobě ovládající. 
Shledala, že vztahy mezi propojenými oso-
bami jsou v účetnictví zobrazeny pravdivě, 
odpovídají běžným obchodním vztahům, 
že žádná ze zúčastněných společností 
v důsledku těchto vztahů neutrpěla žádnou 
újmu ani nezískala nepřiměřenou výhodu 
a že HVP, a. s., neovlivňuje rozhodování 
ovládaných osob.
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is not influencing the decisions made by the 
controlled entities.

III.
After examining the regular financial 

statements of HVP, a.s. for 2009 and the 
submitted reports, and on the basis of its 
own knowledge, the Supervisory Board 
recommends that the company’s General 
Meeting approve:

1. the regular financial statements for 
2009,

2. the proposal for the distribution of post-
tax profit in the wording submitted by the Board 
of Directors.

III.
Dozorčí rada, po prozkoumání řádné 

účetní závěrky HVP, a. s. za rok 2009, 
předložených zpráv i na základě vlastních 
poznatků doporučuje valné hromadě spo-
lečnosti schválit:

1. řádnou účetní závěrku za rok 2009,
2. návrh na rozdělení zisku po zdanění ve 

znění předloženém představenstvem.

Ing. Karel Richter,

pøedseda dozorčí rady HVP, a. s.

Chairman of the supervisory Board of HVP, a.s.
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