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Chráníme to nejcennější





Slovo předsedy  
představenstva

Vážení obchodní přátelé,

rádi se pyšníme tím, že naše pojišťovna je 
stoprocentně česká. Po celou dobu našeho působení 
na trhu svoji pozici upevňujeme. Nejinak tomu bylo 
v roce 2016, což potvrzují rekordní hospodářské 
výsledky. Od vzniku pojišťovny v roce 2004 se 
nám podařilo dosáhnout historicky nejvyššího 
předepsaného pojistného a současně i růstu zisku. 
Předepsané pojistné PVZP činilo v roce 2016 celkem 
461 571 tis. Kč a oproti roku 2015 narostlo o 7,05 %. 
Mimořádně dobře jsme si vedli i v oblasti pojištění 
podnikatelských rizik.
 
Plán na rok 2016 byl velice ambiciózní obsahoval 
signifikantní růst předepsaného pojistného a zisku. 
Navíc nám situaci komplikovalo několik nepříjemných 
okolností, a to zejména změny v legislativě, zpoždění 
přijetí nového regulatorního režimu Solvency II do 
národní legislativy a některé větší škody. Výraznou 
změnu ve fungování PVZP přineslo rozhodnutí 
valné hromady v červenci 2016 o změně členů ve 
statutárních a dozorčích orgánech Pojišťovny VZP, a. s. 
Byl jsem jmenován předsedou představenstva, 
Halina Trsková místopředsedkyní a členem 
představenstva se stal Pavel Ptáčník. Dozorčí radu 
obsadili Petr Honěk, Radomíra Jahodářová, Jiří 
Mrázek, Aleš Zbožínek a Petr Nosek.

Jsem tedy velice rád, že se nám, ostatně tak jako vždy, 
podařilo dostát našim předsevzetím a chtěl bych 
velice poděkovat našim klientům, kolegům, našemu 
akcionáři VZP ČR, obchodním partnerům a prestižním 
zahraničním zajistitelům za důvěru. Na rok 2017 máme 
neméně náročný plán. Pokračujeme tedy ve strategii 
budování PVZP jako univerzální pojišťovny.

Naše produktová oddělení nepřetržitě pracují na 
vývoji nových produktů a obnovení těch stávajících, 
abychom v čase reagovali na nové potřeby a přání 
našich klientů. Nové varianty pojištění jsme přinesli 
do pojištění cizinců a zcela nově nabízíme pojištění 
odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli. 
V roce 2017 nás čekají nové výzvy, a to nejen ty, které 
se týkají zavádění dalších produktů na trh, ale také 
inovace informačních systémů. 

Věřím, že i v dalším roce vám bude spolupráce s námi 
přinášet radost a jistotu.

Robert Kareš
Pojišťovna VZP, a. s.
předseda představenstva
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Když máte před sebou 
dlouhou cestu, mějte 
za sebou PVZP.





Základní údaje 
o společnosti

1.



Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518. 

Předmět podnikání

1.  Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných 
odvětví neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví 
pod body 1, 2, 3, 8, 9, 13 písm. d), 16 písm. b), h) a j), 17 a 18. 

2.  Činnosti související s pojišťovací činností, a to: zprostředkovatelská činnost 
prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví; 
poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle 
zákona o pojišťovnictví; šetření pojistných událostí prováděné na základě 
smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví; činnost vzdělávací v oblasti 
pojišťovnictví a jiných finančních služeb.

3. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění.

1 000 ks kmenových  
akcií na jméno 

v zaknihované podobě ve 
jmenovité hodnotě  
za kus 291 000 Kč

Identifikační číslo  
271 16 913

Základní kapitál  
291 000 000 Kč

Akcie 1 000 ks

1 ks 291 000 Kč

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:
Pojišťovna VZP, a. s.

Sídlo společnosti:
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín

Vznik společnosti a zápis 
do obchodního rejstříku:

Zápis do obchodního 
rejstříku byl proveden dne 

16. ledna 2004 u Městského 
soudu v Praze, oddíl B,  

vložka 9100
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Představenstvo

Robert Kareš, Ph.D., MBA   předseda (ve funkci od 1. července 2016) 

Ing. Halina Trsková   místopředsedkyně (ve funkci od 1. července 2016)
 
Ing. Pavel Ptáčník   člen (ve funkci od 1. července 2016) 

Dozorčí rada

JUDr. MUDr. Petr Honěk   předseda (ve funkci od 1. července 2016)

Ing. Jiří Mrázek, MBA  místopředseda (ve funkci od 1. července 2016)

Ing. Petr Nosek  člen (ve funkci od 17. července 2013)

Mgr. Luboš Vaněk   člen (členství od 15. listopadu 2016) 

Ing. Martin Fassmann  člen (členství od 15. listopadu 2016)

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.
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Organizační schéma Pojišťovny vzp, a. s.

Valná hromada

Představenstvo

Dozorčí rada

Sekretariát předsedy
představensta

Personalistika
a mzdy

Compliance Řízení rizik Pojistná matematika

Interní audit

Produktový  
management  

zdravotního pojištění

Vývoj a správa  
pojistných produktů 

zdravotního pojištění 

Správa majetku 
a řízení provozu,  

BOZP

Správa
infrastruktury

Všeobecná účtárna Statistika 
a metodika 

provozu

Revize a metodika
likvidace pojistných 

událostí
Účetnictví

Správa
a vývoj aplikací

Metodicko - 
-organizační

Zpracování
pojistných událostí

Likvidace
pojistných událostí

Obchod
a marketing

Finanční
Informační

technologie

Výbor pro řízení
rizik a kapitálu

Komunikace
v rámci skupiny

Referát 4102

Marketingová 
a externí komunikace

Marketingová 
a externí komunikace

Zajištění

Referát 4102

Marketingová 
a externí komunikace
Koncepce obchodu,

styk s veřejností

Referát 4102
Interní sítě KAM

Referát 4102

Síť výhradního
pojištovacího agenta

Referát 4102

Marketingová 
a externí komunikace

Pojištění 
podnikatelských rizik

Revize a metodika
podnikatelských rizik

Retailový obchod

Metodika a školení

Externí sítě

Správa pojištění

Klientský servis

Regionální manažer
pro poboč. síť PVZP
a profesní skupiny

Marketingová 
a externí komunikace

Zpracování provizí

Pobočková síť PVZP
(obchodní místa – OM)

Controlling,
plán a rozpočetProduktový 

management pojištění 
majetku  

a odpovědnosti

Vývoj a správa  
pojistných produktů 

pojištění majetku  
a odpovědnosti 

Metodika  
a školení
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Čím větší 
odpovědnost,   
tím vyšší rizika.   
Proto chráníme 
lékaře. 





Zpráva o podnikatelské 
činnosti

2.



Strategie  
Pojišťovny VZP, a. s.

Strategie Pojišťovny VZP, a. s., (dále také PVZP) 
plynule navázala na předchozí rok a své úsilí 
rovněž zaměřila na maximálně efektivní činnosti 
tak, aby i nadále přispívaly ke spokojenosti všech 
zainteresovaných subjektů. 

Naše pojistné produkty nestagnují, ale naopak se 
v souladu s vývojem na pojistném trhu a v závislosti 
na poptávce našich klientů inovují. Pro rozšíření 
produktového portfolia Pojišťovna VZP, a. s., také 
uvádí na trh nové produkty a v neposlední řadě 
usiluje o získání licencí pro další oblasti neživotního 
pojištění. Cílem těchto aktivit je v souladu se 
strategickým plánem snížení produktové koncentrace 
pojišťovny na zdravotní pojištění a její přizpůsobení 
novým pojistným produktům.

Strategické cíle PVZP jsou směrovány k zajištění 
dlouhodobé perspektivy společnosti na českém 
trhu. Významně se také soustřeďujeme na možnosti 
sjednání pojištění online, které se z dlouhodobého 
hlediska ukazují jako velmi efektivní a růstové. 

Obchodní činnost
V rámci zdravotního pojištění cizinců jsme stávající 
produkt Exclusive, který svým rozsahem odpovídá 
veřejnému zdravotnímu pojištění, rozšířili o další 
zdravotní služby, které mohou vzniknout v procesu 
léčení a nejsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění. Tento produkt Pojišťovna VZP, a. s., nabízí 
pod názvem DIAMOND. V menším rozsahu jsme 
obdobné nadstandardní plnění zavedli u komplexního 
zdravotního pojištění cizinců PLUS.

V roce 2016 jsme v návaznosti na dlouhodobě 
nabízené cestovní pojištění uvedli na trh nový 
pojistný produkt určený pro přeshraniční cestování 
s názvem miniTRIP. Jde o pojištění sjednávané na 
dobu neurčitou (což je výjimkou na pojistném trhu 
u cestovního pojištění). Klient má s tímto pojištěním 
neustále k dispozici pojistnou ochranu při výletech, či 
pracovních cestách, nejen plánovaných, ale zejména 
při cestách na poslední chvíli. Do úrazového pojištění 
jsme zařadili nové pojištění tělesného poškození 
způsobeného úrazem, které kryje i taková tělesná 

poškození, která nezanechávají trvalé následky. 
Pro děti jsme připravili speciální balíčky úrazového 
pojištění pro období letních a zimních prázdnin.

Produkt PATRON – pojištění denních dávek pro 
případy pracovní neschopnosti nebo hospitalizace, 
které kompenzuje snížení příjmu pojištěného 
v případě takovýchto událostí, jsme v roce 2016 
otevřeli i pro osoby samostatně výdělečně činné, 
které nejsou účastny nemocenského pojištění.

V oblasti pojištění podnikatelských rizik byly v reakci 
na vývoj trhu inovovány zejména tyto produkty:
  pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatelů 

ambulantní zdravotní péče SMLUVNÍ LÉKAŘ, které 
zajišťuje komplexní ochranu majetku (nemovitosti, 
vybavení ordinací) lékařů, přerušení provozu 
ordinace (živelní událost, úřední zásah, újma na 
zdraví lékaře) a profesní i provozní odpovědnost 
včetně škody způsobené vadou výrobku,

  komplexní pojištění majetku a odpovědnosti 
bytových domů včetně připojištění D&O pro členy 
statutárních orgánů SVJ a bytových družstev,

  pojištění odpovědnosti vyplývající z činností 
v běžném občanském životě jako samostatný 
produkt, který zabezpečuje ochranu občanů při 
způsobené újmě na zdraví či na věci.

Zcela nově byly spuštěny produkty občanských 
i podnikatelských rizik:
	 pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči 

zaměstnavateli pro jednotlivce i korporace,
  pojištění odpovědnosti členů statutárního či 

dozorčího orgánu a volených funkcionářů obcí za 
jinou než čistou finanční škodu. 

Na poli pojištění ambulantních zdravotnických zařízení 
získává Pojišťovna VZP, a. s., výrazný podíl na trhu, 
a to zejména svým přístupem, kdy lékaře považujeme 
především za partnery a aktivně provádíme osvětu 
ve věci náhrady za způsobenou újmu na zdraví 
a povinnosti lékařů tuto újmu odčinit. Pro tyto účely 
provozujeme webovou stránku „odpovednostlekare.cz.“
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Likvidace pojistných událostí
Náklady na pojistná plnění v roce 2016 ze všech 
produktů PVZP představovaly celkovou částku 
128 550 tis. Kč. Registrováno bylo celkem 
26 148 pojistných událostí a bylo vyřízeno 
64 945 nároků našich klientů. Pojišťovna stejně 
jako v letech předchozích klade důraz na rychlost 
a kvalitu likvidačního procesu ve vztahu ke 
klientům i zdravotnickým zařízením. Tohoto je 
dosahováno velmi kvalitním týmem likvidátorů 
pojistných událostí, efektivní spoluprací s našimi 
obchodními partnery, zejména společnostmi, které 
zajišťují asistenční služby na profesionální úrovni 
a v neposlední řadě i výbornou spoluprací s neustále 
se rozšiřující sítí smluvních zdravotnických zařízení. 
Kromě dosavadní spolupráce se stávajícím externím 
likvidátorem v oblasti cestovního pojištění byla nově 
navázána spolupráce s dalšími externími likvidátory 
pro oblast pojištění odpovědnosti a majetku občanů 
i podnikatelů.

Zajištění
V rámci zajistného programu Pojišťovna VZP, a. s., 
upřednostňuje kvalitu a obezřetný přístup 
a s ohledem na legislativní požadavky Solvency II 
klade důraz na vysoký rating zajišťovacích společností 
a bezpečnost při provozování všech produktů. Rating 
zajistitelů je sledován na čtvrtletní bázi.

V roce 2016 byl zajistný program Pojišťovny VZP, a. s., 
v oblasti cestovního pojištění a pojištění cizinců 
postaven na spolupráci s renomovanými společnostmi 
Hannover RE a AXA France VIE.

Pojistné produkty pojištění léčebných výloh při 
pobytu v zahraničí a zdravotní pojištění cizinců byly 
v roce 2016 zajištěny vždy kombinací kvótového 
zajištění a zajištění škodního nadměrku.

V rámci pojištění majetku, odpovědnosti, úrazového 
pojištění, podnikatelských rizik a pojištění 
zdravotnických zařízení uzavřela Pojišťovna 
VZP, a. s., zajistný program na rok 2016 s vysoce 
kvalitními zajistiteli, v čele se Swiss Re Europe S.A., 
Luxembourg, a dále s Hannover Ruck SE, Germany, 
Amlin AG, Switzerland a Catlin Re, Switzerland Ltd. 

Díky vhodné kombinaci proporčního a neproporčního 
typu zajištění lze konstatovat, že pojistný kmen 
Pojišťovny VZP, a. s., je velmi dobře ochráněn před 

nepříznivým vývojem škodního průběhu i před 
nečekaně nákladnými pojistnými událostmi.

Řízení rizik
Finanční pozice a provozní výsledek 
Pojišťovny VZP, a. s., jsou ovlivněny řadou klíčových 
rizik, jmenovitě pojistným rizikem, finančním rizikem, 
rizikem nesplnění regulačních opatření a provozním 
rizikem, kterým Pojišťovna VZP, a. s., čelí pomocí 
nastavených vnitřních procedur a postupů popsaných 
níže. 

Provozní rizika jsou dána charakterem podnikání, 
včetně rizika přímých a nepřímých ztrát plynoucích 
z neadekvátních vnitřních a vnějších procesů, 
selhání zaměstnanců a systémů nebo z vnějších 
událostí. Z charakteru podnikání vyplývá velký počet 
komplexních transakcí, které je třeba provést nebo 
zpracovat pro četné a diverzifikované produkty. 
Nad těmito procesy a příslušnými systémy existují 
adekvátní kontroly pro řízení existujících provozních 
rizik. Kontrolní procedury a systémy ustavené 
Pojišťovnou VZP, a. s., však mohou poskytnout 
pouze rozumně vysokou, a nikoliv absolutní jistotu, 
že nedošlo nebo nedojde k významné chybě nebo 
ztrátám.

Strategie užívání finančních nástrojů
Charakter podnikání Pojišťovny VZP, a. s., zahrnuje 
řízenou akceptaci rizik z upsaných pojistných 
smluv, které zahrnují finanční garance a potenciální 
závazky. Za účelem omezení rizik nesplnění 
zmíněných záruk a potenciálních závazků nakupuje 
Pojišťovna VZP, a. s., finanční nástroje, které přibližně 
odpovídají očekávaným plněním z pojistných smluv, 
jejich charakteru a načasování.

Struktura investičního portfolia se řídí charakterem 
pojistných závazků, očekávanou výnosností každé 
skupiny aktiv a disponibilním kapitálem sloužícím 
k zachycení cenových pohybů každé skupiny aktiv.

Vedle pojistného rizika z upsaných pojistných smluv 
je Pojišťovna VZP, a. s., vystavena četným rizikovým 
faktorům zahrnujícím tržní riziko, úrokové riziko 
a riziko likvidity, která jsou podrobněji popsána dále.
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Tržní riziko
Pojišťovna VZP, a. s., je vystavena tržnímu riziku. 
Tržní riziko vzniká ze změn v proměnlivosti 
tržních sazeb nebo cen, jakými jsou např. úrokové 
sazby, úvěrové marže, měnové kurzy a ceny akcií. 
Představenstvo stanovuje strategii pro složení 
portfolia a limity akceptovatelného rizika, které jsou 
denně monitorovány. Investice jsou diverzifikovány 
v souladu s platnými právními předpisy pro 
pojišťovny. Investiční limity se stanovují pro 
jednotlivé druhy finančních investic s respektováním 
rizika protistrany. Použití tohoto přístupu 
nezabraňuje ztrátám nad rámec těchto limitů 
v případě významnějších pohybů trhu.

Úvěrové riziko
Pojišťovna VZP, a. s., je vystavena úvěrovému riziku, 
které vyplývá z neschopnosti protistrany uhradit 
splatné částky v plné výši.

Komerční pojištění a pojištění osob se upisují rovněž 
pomocí zprostředkovatelů. Pojišťovna VZP, a. s., 
jednou ročně vyhodnocuje dostupné finanční a jiné 
informace o těchto zprostředkovatelích, aby omezila 
část úvěrového rizika připadajícího z jejich zapojení.

K řízení pojistného rizika Pojišťovna VZP, a. s., využívá 
zajištění. Tím se však nezbavuje odpovědnosti 
prvotního pojistitele, a pokud by zajistitel nevyplatil 
pojistné plnění z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit 
sama. 

Pojišťovna VZP, a. s., periodicky sleduje hodnocení 
finanční stability jednotlivých zajistitelů a jejich 
finanční sílu.

Měnové riziko
Aktiva a pasiva Pojišťovny VZP, a. s., jsou pouze 
v domácí měně.

Úrokové riziko
Finanční situace a peněžní toky Pojišťovny VZP, a. s., 
jsou vystaveny riziku dopadu výkyvů aktuálních 
tržních úrokových sazeb. Výnosy z investic mohou 
v důsledku takových změn růst, ale mohou se také 
snižovat nebo vytvářet ztráty v případě vzniku 
neočekávaných pohybů, např. pokud výnosnost 
investic klesne pod úroveň technické úrokové míry. 

Na základě metod vyplývajících z analýzy peněžních 
toků Pojišťovna VZP, a. s., vyhodnocuje portfolio 
cenných papírů, jejichž hodnota se mění s hodnotou 
pasiv, pokud se změní úroková sazba.

Riziko likvidity
Pojišťovna VZP, a. s., je vystavena každodennímu 
čerpání svých dostupných peněžních zdrojů na 
pojistná plnění, ukončené pojistky a odbytné. Riziko 
likvidity je riziko, že úhradu závazků nelze provést 
včasným způsobem za vynaložení přiměřených 
nákladů. 

V souladu s platnými předpisy Pojišťovna VZP, a. s., 
drží dostatečnou část investic v likvidních a bonitních 
finančních nástrojích, které slouží k pokrytí výplat 
pojistného plnění, ukončených smluv.

Pojistné riziko
Pojistné riziko představuje míru pravděpodobnosti 
vzniku pojistného nebezpečí, kde pojistným 
nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné 
události. Pojistné riziko zahrnuje následující rizika:

  riziko výskytu – pravděpodobnost, že počet 
pojistných událostí převýší původní očekávání;

  riziko přesnosti odhadu – pravděpodobnost, že 
výše pojistného plnění převýší původní očekávání;

  riziko vývoje/načasování – pravděpodobnost, že 
dojde ke změnám ve výši závazku pojistitele až ke 
konci sjednané doby pojištění.

Pojišťovna VZP, a. s., řídí pojistné riziko:

  využitím zajištění, jde-li o vystavení PVZP riziku 
jednotlivých velkých škod a katastrof;

  udržováním vyššího stavu likvidních aktiv, než je 
výše pasiv podle očekávaného škodního průběhu;

  použitím informačních systémů, které poskytují 
aktualizovaná, spolehlivá data pro posouzení 
aktuální výše rizik, jimž je PVZP vystavena;

 prostřednictvím obezřetné upisovací politiky.

Charakter pojišťovnictví vyžaduje provést k sestavení 
účetní závěrky řadu odhadů, zejména ohledně 
očekávaného výnosu z investic, stornovosti, 
úmrtnosti a nákladů na existující pojistné smlouvy.
V oblasti pasivního zajištění využívá 
Pojišťovna VZP, a. s., především zajištění škodního 
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nadměrku v kombinaci s proporcionálním zajištěním 
(kvóta/excedent).

Riziko nesplnění regulačních opatření,  
fiskální riziko a solventnost
Splnění požadavků českých regulačních opatření 
monitoruje Pojišťovna VZP, a. s., prostřednictvím 
pověřených osob. Jejich zprávy o plnění těchto 
opatření se předkládají představenstvu.

Riziko nesplnění požadavků regulačních opatření 
zahrnuje rovněž možnost, že by transakce nemusely 
být za stávajících právních předpisů právně 
vymahatelné. Dále zahrnuje odškodnění a pokuty, 
a rovněž možnost, že by změny předpisů mohly 
negativně ovlivnit postavení Pojišťovny VZP, a. s., 
ta se proto snaží minimalizovat toto riziko řádným 
schvalováním transakcí a posouzením nových nebo 
neobvyklých transakcí právními experty.

Fiskální rizika vznikají ze změn daňových zákonů 
a aplikací procedur a provedených prověrek daňové 
pozice Pojišťovny VZP, a. s. Tato rizika společně 
s riziky ze změn dalších zákonů a regulačních 
opatření se řídí pomocí permanentního monitorování 
navrhovaných změn daňových předpisů odpovědnými 
odděleními a členstvím v profesních komorách, jež 
připomínkují navrhované změny.

Pojišťovna VZP, a. s., vychází v rámci řízení kapitálu 
a solventnosti ze zásad a požadavků stanovených 
zákonem o pojišťovnictví. Výpočet solventnosti 
je prováděn dle regulatorního požadavku 
zákona o pojišťovnictví a směrnice Solventnost 
II standardním vzorcem. Další informace o řízení 
solventnosti budou zveřejněny ve Zprávě 
o solventnosti a finanční situaci.

Řídicí a kontrolní systém Pojišťovny VZP, a. s.
Pojišťovna VZP, a. s., (dále také PVZP) je při výkonu 
své činnosti ohrožována, ať přímo, či nepřímo, celou 
řadou rizik. K jejich minimalizaci a eliminaci slouží 
řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje předpoklady 
řádné správy a řízení PVZP a důsledný systém vnitřní 
kontroly. Pojišťovna VZP, a. s., má v této souvislosti 
zaveden účinný systém, který podporuje řízení rizik, 
kdy do tohoto systému je zapojena dozorčí rada, 
představenstvo a vrcholové vedení PVZP, včetně osob 
zastávajících tzv. klíčové funkce. K dalšímu zajištění 

řádného fungování řídícího a kontrolního systému 
v PVZP je zřízen výbor pro řízení rizik a kapitálu. 
Pojišťovna VZP, a. s., aktivně využívá všech informací 
o rizicích ve svém každodenním rozhodování, a to 
tak, aby tato rizika byla zcela eliminována. Řídicí 
a kontrolní systém je založen zejména na soustavě 
vnitřních předpisů, v nichž je tento systém detailně 
upraven a popsán, jsou v nich vymezena veškerá 
práva a povinnosti dotčených osob a orgánů PVZP.

Mimo jiné je kladen důraz i na compliance, jež je 
součástí nejen řídicího a kontrolního systému, ale 
celé firemní kultury Pojišťovny VZP, a. s., a prolíná se 
její organizační strukturou. Základní povinností všech 
zaměstnanců je usilovat o její naplňování a rozvoj. 
Compliance a její zajištění tak tvoří součást firemních 
hodnot.

Pojišťovna přistupuje k problematice řízení 
společnosti s příslušnou odpovědností a vážností. 
Hlavním úkolem PVZP je v rámci její činnosti zajistit 
dodržování obecně závazných právních předpisů, 
právních předpisů upravujících pojišťovnictví, 
vnitřních předpisů, obecných zásad a základních 
etických norem. Etický kodex Pojišťovny VZP, a. s., 
je základním pilířem etických norem, zásad, jednání 
a norem chování, z jejichž respektování vychází 
firemní filozofie. Jeho cílem je vytvoření kultury 
PVZP založené na důvěře a osobní odpovědnosti 
každého jedince.

Řídicí a kontrolní systém je nastaven v souladu 
s požadavky právních předpisů upravujících 
pojišťovnictví i v souladu s požadavky PVZP samotné, 
odráží se v něm její organizační uspořádání, je 
v souladu s její strategií a zohledňuje v procesech její 
aktuální a plánovaný rizikový profil.

Řízení rizik je integrovanou součástí řídicího 
a kontrolního systému a vztahují se na něj všechny 
zásady řídicího a kontrolního systému, které jsou 
dále rozvíjeny detailně ve směru řízení rizik, jimž je 
nebo může být PVZP vystavena. Pojišťovna VZP, a. s., 
vypracovala podrobný systém řízení rizik, který se 
skládá ze strategií, procesů a postupů pro identifikaci, 
kvantifikaci, monitorování, řízení a reportování rizik 
a pokrývá všechna významná rizika, kterým je nebo 
může být, byť hypoteticky, Pojišťovna vystavena, 
a to vše s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti 
činností, které vykonává nebo v budoucnu hodlá 
vykonávat. Strategie a politika rizik jednoznačně 
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stanovuje postupy pro každou stanovenou kategorii 
rizik a zpětnou vazbu k příslušným orgánům PVZP. 

Řízení rizik obsahuje i systém řízení rizik tzv. criminal 
compliance, a to především se zaměřením na rizika 
podvodů. Riziko podvodu se řadí mezi operační rizika, 
a proto tvoří součást firemního řízení operačních 
rizik. Procesy pro odhalování podvodů jsou 
integrovány do všech úrovní v rámci PVZP. 

Svoji nezaměnitelnou a neocenitelnou úlohu 
v nastaveném řídicím a kontrolním systému PVZP 
plní také interní audit. Při své činnosti kromě jiného 
vychází z analýzy rizik jednotlivých procesů a na 
tomto základě provádí nezávislé hodnocení řídicího 
a kontrolního systému a dává návrhy na opatření 
vedoucí k jeho zlepšení. 

Řídicí a kontrolní systém Pojišťovny VZP, a. s., má 
nastavené kontrolní postupy, které slouží k získání 
přiměřené jistoty, že je dosahováno cílů PVZP, a to 
při naplňování všech požadavků na ni kladených 
nejen obecně závaznými právními předpisy, ale 
i uznávanými mezinárodními standardy.

Tyto nastavené kontrolní mechanismy slouží ke 
sledování průběhu, schvalování a uskutečňování 
procesů v PVZP a k nezávislé kontrole prováděných 
výkonů.

Řídicí a kontrolní systém tak zakotvuje procesy 
a instituty, které umožňují řádnou správu a řízení 
PVZP, řízení rizik a řádné uplatňování systému vnitřní 
kontroly a umožňují podávat včasné a relevantní 
informace příslušným úrovním řízení o výskytu 
závažných nedostatků a předávat informace 
o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. 

Nezbytnou součástí řídicího a kontrolního systému 
jsou také informační a komunikační systémy, 
které PVZP využívá každodenně při své činnosti. 
Jde o postupy, které mají za cíl řádné a efektivní 
zaznamenávání všech významných činností, resp. 
procesů v PVZP. Tyto informace jsou pak dostupné 
všem vedoucím pracovníkům, a to jak v horizontální, 
tak i ve vertikální úrovni. Nedílnou součástí je 
archivace, resp. uchovávání těchto dokumentů. 
Cílem je v co možná nejvyšší míře daný systém 
objektivizovat.

 

Zcela jistě lze na základě shora uvedeného uzavřít, 
že kontrolní a řídicí systém Pojišťovny VZP, a. s., 
je nastaven odpovídajícím efektivním způsobem 
s přihlédnutím k tomu, že PVZP je dynamicky se 
rozvíjející společnost, jejímž cílem je neustálé 
zlepšování služeb klientům, rozvoj vyznávaných 
hodnot a posilování jejího postavení v konkurenčním 
prostředí. 

Ostatní skutečnosti
Pojišťovna VZP, a. s., nevyvíjela v průběhu roku 2016 
v oblasti výzkumu a vývoje žádné aktivity.

PVZP nevyvíjela v průběhu roku 2016 v oblasti 
ochrany životního prostředí žádné zvláštní aktivity.

PVZP neměla v průběhu roku 2016 v zahraničí žádnou 
organizační složku.

Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které 
by měly vliv na rok 2016. Vedení PVZP nejsou známy 
žádné skutečnosti po datu účetní závěrky, které 
by významným způsobem ovlivnily finanční pozici 
společnosti k datu sestavení výroční zprávy.

Pojišťovna VZP, a. s., v rámci pracovněprávních vztahů 
postupuje v souladu s platnou legislativou a důsledně 
ji dodržuje.

Charitativní činnost Pojišťovny VZP, a. s.
PVZP již řadu let podporuje nejrůznější charitativní 
projekty, kulturní a sportovní akce a tím naplňuje 
svou společensky odpovědnou úlohu. V roce 2016 
přispěla na tyto charitativní projekty:

Podpora sportu
Česká atletika s.r.o. – Corny Středočeský atletický 
pohár 2016 – týmová sportovní soutěž pro žáky 
středních škol v ČR

Jan Gottvald – sponzorská podpora MMA zápasníka

Jiří Janošek – sponzorská podpora juniora v dráhové 
cyklistice

O.K. Team – podpora sportovního klubu zabývajícího 
se především bikrosem
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SK Černošice – podpora sportovního klubu 
zaměřeného na lední hokej

Antonín Panenka – partnerství s legendou českého 
fotbalu

Tomáš Řenč – sponzorství sportovce v triatlonu
Jizerská 50 a série závodů SkiTour – podpora závodů 
v běhu na lyžích

Tři pro zdraví – podpora seriálu závodů v běhu 
a cyklistice

Český tenisový svaz vozíčkářů – podpora série 
mezinárodních turnajů hendikepovaných

Mistrovství v badmintonu a exhibice v Centru Černý 
Most – podpora sportovních akcí

Vietnamský fotbalový turnaj – klub FC Fénix

Podpora zdraví
FN Brno – distribuce balíčků pro novorozence

Rehabilitační ústav Kladruby – finanční dar 
zdravotnické organizaci

Angelart s.r.o. – umělecká grafická agentura, jejímž 
cílem je pomoc malým pacientům s rakovinou ve 
FN Motol

Motýlkuj – podpora kampaně pro prevenci rakoviny 
a samovyšetření mužů

Měsíc Fénixe – edukativní roadshow organizovaná 
a financovaná PVZP na veřejných místech na 
15 stanovištích po celé ČR. Součástí byla veřejná sbírka, 
jejíž výtěžek 300 000 Kč byl věnován 15 onkologickým 
oddělením. Všichni návštěvníci promostanu si mohli 
zdarma nechat vyšetřit kožní znaménka

Podpora konference Grémia majitelů lékáren

Západočeské dny zdraví Nemos – série preventivně-
vzdělávacích akcí v západočeských nemocnicích 
(Sokolov, Chodov, Ostrov)

Dětské onkologické oddělení v Motole

Středočeské dny zdraví – osvětové akce zaměřené 
na podporu prevence a preventivních prohlídek pod 
záštitou středočeských oblastních nemocnic (Mladá 
Boleslav, Kladno, Příbram, Kolín, Benešov)

Veletrh zdraví Podřípské nemocnice – Roudnice nad 
Labem

Den prevence města Benešov – vzdělávací akce pro 
děti týkající se prevence a bezpečnosti dětí

Kultura a vzdělání
Tenkrát v ráji – podpora kultury a české filmové 
tvorby

Souznění – mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel s charitativní 
sbírkou

Český Goodwill – Český Goodwill oceňuje firmy, 
kterých si lidé váží za jejich odpovědný přístup 
k podnikání

VŠFS ve Žlutých lázních – Open Party Vysoké školy 
finanční a správní, Bankovní akademie a Kouzelných 
škol

Mezinárodní folklórní festival Strážnice

Charita
Českou nadaci sportovní reprezentace – podpora 
dětského sportu

Památník Lidice, Památník Terezín – v rámci podpory 
zachování národní kulturní památky a odkazu 
budoucím generacím

Umění je radost – Občanské sdružení pro podporu 
„nemainstreamového“ umění

Vývoj společnosti v roce 2017
V roce 2017 bude Pojišťovna VZP, a. s., pokračovat 
v nastolené strategii dalšími inovacemi ve stávajících 
produktech a vývojem dalších produktů, zejména 
odpovědnostních a majetkových.
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Dobrý podnikatel 
vyhledává 
rizika. Špičkový 
podnikatel jim 
předchází.





Zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami  
za účetní období roku 2016

3.



Pojišťovna VZP, a. s., IČO: 271 16 913, se sídlem 
Praha 8 - Karlín, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze (dále jako „Pojišťovna VZP, a. s.“) 
je ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 
90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, 
v platném znění (dále jako „ZOK“) osobou ovládanou 
a na druhé straně Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky, IČO: 411 97 518, se sídlem Orlická 
4/2020 (dále jako „VZP ČR“), zřízená dle zák. č. 
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky, v platném znění (dále jako „Zákon“) 
je osobou ovládající, a tudíž má statutární orgán 
Pojišťovny VZP, a. s., jako osoby ovládané povinnost 
ve smyslu ust. § 82 ZOK zpracovat do 3 měsíců od 
skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích 
mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými 
osobami stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami“). Tímto tak 
Pojišťovna VZP, a. s., činí za účetní období od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016 (dále jako „sledované účetní období“).

Představenstvo společnosti Pojišťovna VZP, a. s., jako 
statutární orgán ovládané osoby ve vztahu k VZP ČR 
tak dle ustanovení § 82 odst. 1 ZOK zpracovalo tuto 
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za 
sledované účetní období, jak následuje níže.

Ovládající osoba
VZP ČR byla po celou dobu sledovaného účetního 
období 100% (slovy: stoprocentním) vlastníkem akcií 
na jméno ve společnosti Pojišťovna VZP, a. s., a je tak 
ve smyslu § 74 an. ZOK tzv. ovládající osobou, kterou 
se podle tohoto zákona rozumí osoba, jež může 
v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat 
rozhodující vliv.

Ovládaná osoba
Pojišťovna VZP, a. s., byla po celou dobu sledovaného 
účetního období dceřinou společností společnosti 
VZP ČR, ve které VZP ČR jako jediný akcionář vlastnila 
100 % kmenových akcií na jméno společnosti 
Pojišťovna VZP, a. s. Společnost Pojišťovna VZP, a. s., 
je tak dle § 74 an. ZOK ve vztahu k VZP ČR jako 
mateřské společnosti tzv. ovládanou osobou.

Ostatní propojené osoby
Společnosti Pojišťovna VZP, a. s., je známa majetková 
účast VZP ČR ve společnosti ZDRAVEL, a.s., se sídlem 
Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 
264 33 109 (dále „ZDRAVEL, a.s.“). Část sledovaného 
účetního období držela VZP ČR v ZDRAVEL, a.s., 
celkem 1 224 ks (slovy: tisíc dvě stě dvacet čtyři) 
listinných akcií na jméno, což představuje 51% (slovy: 
padesátijednaprocentní) podíl na základním kapitálu 
této společnosti, jak plyne z veřejně dostupných zdrojů.

Z veřejně dostupných informací následně plyne, 
že majetková účast VZP ČR v ZDRAVEL, a.s., byla 
změněna, když v další části sledovaného účetního 
období držela VZP ČR celkem již jen pětiprocentní 
podíl na základním kapitálu společnosti ZDRAVEL, a.s.

Vztahy mezi propojenými osobami, úloha 
ovládané osoby a způsob a prostředky 
ovládání
Vztah mezi VZP ČR a společností Pojišťovna VZP, a. s. 

VZP ČR jakožto ovládající osoba vlastnila po celou 
dobu sledovaného účetního období 100 % (slovy: 
sto procent) kmenových akcií obchodní společnosti 
Pojišťovna VZP, a. s., jakožto osoby ovládané a byla tak 
jejím jediným akcionářem.

VZP ČR jako osoba ovládající byla v minulém 
účetním období držitelem celkem 1 000 ks (slovy: 
jeden tisíc kusů) kmenových akcií společnosti 
Pojišťovna VZP, a. s., znějících na jméno, a to 
v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 
291 000 Kč (slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc korun 
českých), což představuje 100% podíl na základním 
kapitálu společnosti Pojišťovna VZP, a. s.

Pojišťovna VZP, a. s., je jako osoba ovládaná  
VZP ČR jako osobou ovládající prostřednictvím 
rozhodnutí učiněných VZP ČR jako jediným 
akcionářem Pojišťovny VZP, a. s., tedy 100% 
akcionářem Pojišťovny VZP, a. s., v působnosti valné 
hromady ve smyslu § 12 ZOK.

VZP ČR jakožto ovládající osoba držela také část 
sledovaného účetního období ve společnosti 
ZDRAVEL, a.s., celkem 1 224 ks (slovy: jeden 
tisíc dvě stě dvacet čtyři kusů) listinných akcií na 
majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých), což představuje 51% (slovy: 
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jednapadesátiprocentní) podíl na základním kapitálu 
společnosti ZDRAVEL, a.s.

Pojišťovna VZP, a. s., jako osoba ovládaná plní v rámci 
shora uvedených vztahů svébytnou a autonomní 
roli. Je ovládána přímo osobou ovládající a není 
prostředníkem pro jiné korporace zavěšené pod ni, 
když takové k dnešnímu dni neexistují.

Všechny vztahy mezi VZP ČR jako ovládající osobou 
a Pojišťovnou VZP, a. s., jako ovládanou osobou, stejně 
jako vztahy mezi obchodní společností Pojišťovna 
VZP, a. s., a obchodní společností ZDRAVEL, a.s., 
jakožto propojenými osobami vyplývají a jsou 
upraveny příslušnými ustanoveními obsaženými v ZOK 
nebo jsou upraveny na základě občanskoprávních 
smluv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „ObčZ“), s přihlédnutím a v souladu se 
Zákonem.

Smluvní vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami:

Název smlouvy Předmět smlouvy Poskytnuté plnění

Smlouva o dodání produktů ze dne 
18. 3. 2015

VZP ČR jako dodavatel dodala 
Pojišťovně VZP, a. s., ve smlouvě 
blíže vymezené produkty.

Číselníky a metodiky byly 
poskytnuty ze strany VZP ČR 
a Pojišťovna VZP, a. s., za to zaplatila 
VZP ČR ve smlouvě dohodnutou 
odměnu.

Dohoda ze dne 30. 3. 2015 
o ukončení Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne  
30. 3. 2009

Ukončení nájmu. V souvislosti s touto smlouvou 
nebylo poskytnuto ani jednou 
ze stran žádné plnění.

Dodatek č. 2 ze dne 16. 3. 2015 
ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 11. 9. 2013

Úprava platebních podmínek nájmu 
dle nájemní smlouvy.

V souvislosti s tímto dodatkem 
nebylo poskytnuto ani jednou 
ze stran žádné plnění.

Dodatek č. 1 ze dne 26. 2. 2015 ke 
Smlouvě o spolupráci č. 27116913 
ze dne 21. 7. 2013

Úprava poskytované slevy pro 
VZP ČR a změna osob, které jsou 
zodpovědné za plnění smlouvy.

V souvislosti s touto smlouvou 
nebylo poskytnuto ani jednou 
ze stran žádné plnění.

Dodatek č. 6 ze dne 25. 5. 2015 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení 
ze dne 16. 4. 2012

Úprava přílohy hlavní smlouvy – 
provizní doložky.

V souvislosti s tímto dodatkem 
nebylo poskytnuto ani jednou 
ze stran žádné plnění.

Dohoda o placení nájemného ze dne 
20. 5. 2015

Úprava podmínek placení 
nájemného ze strany PVZP 
(nájemce) za prostor sloužící 
k podnikání.

Plnění poskytováno dle podmínek 
dohody.

Dodatek č. 9 ze dne 17. 5. 2016 
ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 1. 8. 2008

Úprava platebních podmínek 
nájmu dle nájemní smlouvy. Na 
základě tohoto dodatku č. 9 došlo 
k navýšení nájemného za pronájem 
nebytových prostor v Mostě pro 
Pojišťovnu VZP, a. s., jakožto 
nájemce, ze strany VZP ČR, jakožto 
pronajímatele, o inflaci.

V souvislosti s tímto dodatkem 
došlo k navýšení nájemného o inflaci 
v roce 2016.
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Název smlouvy Předmět smlouvy Poskytnuté plnění

Dodatek č. 3 ze dne 24. 8. 2015 
ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 29. 3. 2013

Úprava dohodnuté komunikace 
(způsoby doručování).

V souvislosti s tímto dodatkem 
nebylo poskytnuto ani jednou ze 
stran žádné plnění.

Dodatek č. 7 ze dne 30. 11. 2015 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení ze 
dne 16. 4. 2012

Dodatkem byly aktualizovány 
provizní přílohy smlouvy.

Na základě tohoto dodatku nebylo 
poskytnuto jedné ani druhé straně 
žádné plnění.

Dodatek č. 8 ze dne 29. 2. 2016 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení ze 
dne 16. 4. 2012

Dodatkem byly aktualizovány 
provizní přílohy smlouvy.

Na základě tohoto dodatku nebylo 
poskytnuto jedné ani druhé straně 
žádné plnění.

Dodatek č. 9 ze dne 30. 3. 2016 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení ze 
dne 16. 4. 2012

Dodatkem byl stanoven motivační 
program pro VZP ČR.

Na základě tohoto dodatku nebylo 
poskytnuto jedné ani druhé straně 
žádné plnění.

Dodatek č. 10 ze dne 29. 6. 2016
ke Smlouvě o obchodním zastoupení 
ze dne 16. 4. 2012

Dodatkem byly aktualizovány 
provizní přílohy smlouvy.

Na základě tohoto dodatku nebylo 
poskytnuto jedné ani druhé straně 
žádné plnění.

Dodatek č. 4 ze dne 12. 2. 2014 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení ze 
dne 16. 4. 2012

Dodatkem byly aktualizovány 
pojistné produkty a jejich realizace 
a upraveny provizní přílohy.

Na základě tohoto dodatku nebylo 
poskytnuto jedné ani druhé straně 
žádné plnění.

Dodatek č. 3 ze dne 1. 4. 2016 ke 
Smlouvě o přeúčtování nákladů 
spojených s podnájmem ze dne  
29. 9. 2011 

Dodatek č. 3 upravuje podíl 
spoluúčasti Pojišťovny VZP, a. s., 
na placeném nájemném.

Pojišťovna VZP, a. s., platí 
nájemné v místě a čase obvyklé 
ve sjednané výši způsobem a dle 
podmínek stanovených Smlouvou 
o přeúčtování nákladů ze dne 
29. 9. 2011 a tímto dodatkem č. 3.

Dodatek č. 2 ze dne 23. 5. 2013 ke 
Smlouvě o přeúčtování nákladů 
spojených s podnájmem s VZP ČR  
ze dne 29. 9. 2011

Dodatek č. 2 upravuje výpočty, 
kalkulace a rozúčtování výše 
nákladů za služby a nájemné.

Pojišťovna VZP, a. s., platí 
nájemné v místě a čase obvyklé 
ve sjednané výši způsobem a dle 
podmínek stanovených Smlouvou 
o přeúčtování nákladů ze dne 
29. 9. 2011 a tímto dodatkem č. 2.

Dodatek č. 4 ze dne 27. 5. 2016 ke 
Smlouvě o přeúčtování nákladů 
spojených s podnájmem s VZP ČR  
ze dne 29. 9. 2011

Dodatek č. 4 upravuje výpočty, 
kalkulace a rozúčtování výše 
nákladů za služby a nájemné.

Pojišťovna VZP, a. s., platí 
nájemné v místě a čase obvyklé 
ve sjednané výši způsobem a dle 
podmínek stanovených Smlouvou 
o přeúčtování nákladů ze dne 
29. 9. 2011 a tímto dodatkem č. 4.

Smlouva o nájmu nebytových
prostor ze dne 29. 3. 2013

VZP ČR jako pronajímatel uzavřel 
s Pojišťovnou VZP, a. s., jako 
nájemcem nájemní smlouvu o nájmu 
nebytových prostor.

Na základě této smlouvy hradí 
Pojišťovna VZP, a. s., osobě 
ovládající nájemné v místě a čase 
obvyklé.

25Výroční zpráva 2016 Pojišťovny VZP, a. s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  
za účetní období roku 2016



Název smlouvy Předmět smlouvy Poskytnuté plnění

Dodatek č. 1 ze dne 11. 9. 2013 
ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor ze dne 29. 3. 2013

VZP ČR jako pronajímatel uzavřel 
s Pojišťovnou VZP, a. s., jako 
nájemcem dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor 
z 29. 3. 2013, jímž jsou upraveny 
platby nájemného.

Na základě tohoto dodatku 
hradí Pojišťovna VZP, a. s., osobě 
ovládající, tedy VZP ČR, nájemné 
v místě a čase obvyklé.

Smlouva o nájmu nebytových 
prostor ze dne 31. 1. 2012

Ovládající osoba VZP ČR na základě 
této smlouvy pronajala Pojišťovně 
VZP, a. s., ve smlouvě specifikované 
nebytové prostory v Jihlavě.

Na základě této smlouvy hradí 
Pojišťovna VZP, a. s., osobě 
ovládající nájemné v místě a čase 
obvyklé.

Smlouva o obchodním zastoupení 
ze dne 16. 4. 2012

Na základě této smlouvy bylo 
sjednáno, že ovládající společnost 
VZP ČR bude mít postavení tzv. 
„výhradního pojišťovacího agenta“. 
VZP ČR se zavázala zajišťovat 
koordinaci prodeje pojistných 
produktů uvedených v této smlouvě, 
dlouhodobě vyvíjet odbornou 
činnost směřující k uzavírání 
pojistných smluv, tak jak je smlouvou 
stanoveno.

Pojišťovna VZP, a. s., jako 
pojišťovna hradí společnosti 
VZP ČR jako pojišťovacímu agentu 
za každé sjednané pojištění 
zprostředkovatelskou provizi.

Dodatek č. 1 ze dne 19. 6. 2012 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení 
uzavřené dne 16. 4. 2012

Dodatkem č. 1 byla Smlouva 
o obchodním zastoupení ze dne 
16. 4. 2012 (dále „Smlouva“) 
změněna a doplněna. Byla 
provedena aktualizace pojistných 
produktů, doplněna pravidla pro 
pořizování pojistných smluv, byla 
upravena výše zprostředkovatelské 
provize, výběr, převod a vyúčtování 
pojistného, dále byl zrušen 
a nahrazen novým zněním článek 
XI. Smlouvy a byl také zrušen čl. 
II. odstavec 3 Smlouvy a nahrazen 
novým zněním.

Pojišťovna VZP, a. s., jako 
pojišťovna hradí společnosti 
VZP ČR jako pojišťovacímu agentu 
za každé sjednané pojištění 
zprostředkovatelskou provizi.

Dodatek č. 2 ze dne 29. 6. 2012 ke 
Smlouvě o obchodním zastoupení 
uzavřené dne 16. 4. 2012

Dodatkem č. 2 byla Smlouva 
o obchodním zastoupení ze dne 
16. 4. 2012 (dále „Smlouva“) 
změněna a doplněna. Byl nahrazen 
text čl. V. odst. 3 Smlouvy novým 
zněním. Dál byl zrušen a novým 
textem nahrazen čl. X odst. 
3 Smlouvy, dodatkem č. 2 byly 
změněny také přílohy Smlouvy. 

Pojišťovna VZP, a. s., jako 
pojišťovna hradí společnosti 
VZP ČR jako pojišťovacímu agentu 
za každé sjednané pojištění 
zprostředkovatelskou provizi. 
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Název smlouvy Předmět smlouvy Poskytnuté plnění

Smlouva o podnájmu nebytových 
prostor ze dne 9. 7. 2012

VZP ČR jako nájemce uzavřel 
s Pojišťovnou VZP, a.s. jako 
podnájemcem nájemní smlouvu 
o podnájmu nebytových prostor 
v Jablonci nad Nisou.

Na základě této smlouvy hradí 
Pojišťovna VZP, a. s., osobě 
ovládající podnájemné v místě a čase 
obvyklé.

Dodatek č. 10 ze dne 17. 5. 2016 
ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor a dalším ujednáním ze dne  
1. 12. 2007

Na základě tohoto dodatku č. 10 
došlo k navýšení nájemného za 
pronájem nebytových prostor 
v Teplicích pro Pojišťovnu VZP, a. s., 
jakožto nájemce, ze strany VZP ČR, 
jakožto pronajímatele, o inflaci.

Nájemné pro rok 2016 se dle tohoto 
dodatku č. 10 zvedlo o inflaci za rok 
2015.

Pojišťovna VZP, a. s., 
a VZP ČR

Smlouva o refundaci ze dne 
25. 1. 2010

Předmětem smlouvy je povinnost 
Pojišťovny VZP, a. s., k zajištění 
provedení prací souvisejících 
s úpravou a rozšířením aplikace 
Offline klienta, ke které má 
Pojišťovna VZP, a. s., licenci, pro síť 
VZP ČR. Offline klient pro provozní 
a informační systém StarINS je určen 
pro zpracování agendy smluvního 
a cestovního pojištění v případě 
výpadku počítačové sítě nebo 
jiné nedostupnosti centrálního 
informačního systému pro uvedené 
druhy pojištění.

Pojišťovna VZP, a. s., 
a VZP ČR

Smlouva o spolupráci v oblasti 
výpočetní techniky č. 01/2010 ze 
dne 29. 11. 2010

Závazek VZP ČR zajišťovat pro 
pracoviště obchodní společnosti 
Pojišťovna VZP, a. s., umístěná 
na základě Rámcové smlouvy 
o spolupráci ze dne 1. 6. 2007 
v pronajatých kancelářských 
prostorách VZP ČR v dohodnutých 
lokalitách VZP ČR a vybavená 
prostředky výpočetní techniky 
a tiskárnami zakoupenými 
Pojišťovnou VZP, a. s., do jejího 
majetku, služby specifikované 
v čl. II. této smlouvy (např. 
uživatelskou podporu pro řešení 
incidentů v souvislosti s provozem 
PC a tiskáren, údržby lokální 
připojených tiskáren, instalaci 
programů dodaných ze strany 
Pojišťovny VZP, a. s., apod.).
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Dne 18. 4. 2016 rozhodnutím jediného akcionáře došlo 
k navýšení základního kapitálu o 7 mil. Kč.

Ve všech případech, kdy ovládaná osoba Pojišťovna 
VZP, a. s., poskytla ovládající osobě, VZP ČR plnění, 
bylo na druhé straně vždy poskytnuto osobou 
ovládající, VZP ČR, adekvátní protiplnění, které bylo 
v každé z výše uvedených smluv uskutečněno vždy na 
základě v čase a místě obvyklých podmínek na trhu 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Kromě plnění a protiplnění, které byly poskytnuty dle 
shora uvedených smluv mezi Pojišťovnou VZP, a. s., 
jako ovládanou osobou a VZP ČR jako osobou 
ovládající, nebyla poskytnuta mezi těmito osobami 
žádná další plnění a/nebo protiplnění ve sledovaném 
účetním období. 

Jiná plnění poskytnutá mezi propojenými 
osobami
Mezi Pojišťovnou VZP, a. s., a společností ZDRAVEL, 
a.s., jakožto propojenými osobami nebyla ve 
sledovaném účetním období uskutečněna žádná 
plnění a/nebo protiplnění.

Ostatní opatření a jednání uskutečněná 
v zájmu nebo na popud ovládající osoby
V průběhu sledovaného účetního období nebyla 
v zájmu či na popud VZP ČR jakožto ovládající 
osoby přijata či uskutečněna společností 
Pojišťovna VZP, a. s., jakožto ovládanou osobou žádná 
opatření nebo jednání nad rámec běžných opatření 
uskutečňovaných na základě ustanovení všeobecně 
závazných právních předpisů ve vztahu k ovládající 
osobě. Žádné z učiněných jednání se netýkalo 

majetku, který by přesáhl 10 % vlastního kapitálu 
ovládané osoby zjištěného dle poslední účetní závěrky 
dle § 82 odst. 2. písm. d) ZOK. 

V zájmu či na popud obchodní společnosti 
ZDRAVEL, a.s., jakožto propojenou osobou 
s Pojišťovnou VZP, a. s., nebyla přijata či uskutečněna 
společností Pojišťovna VZP, a. s., žádná opatření.

Újmy vzniklé ovládané osobě, způsob 
její úhrady a zhodnocení výhod 
a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi 
Pojišťovnou VZP, a. s., a VZP ČR
Pojišťovně VZP, a. s., jakožto ovládané osobě 
nevznikla na základě výše uzavřených smluv s VZP ČR 
jakožto ovládající osobou ani na základě jiných jednání 
VZP ČR nebo ostatních opatření a poskytnutých 
plnění či přijatých protiplnění od VZP ČR žádná 
újma, stejně jako jí nevznikla žádná újma ve vztahu 
k obchodní společnosti ZDRAVEL, a.s., jako k další 
propojené osobě.

Proto není třeba, aby došlo mezi Pojišťovnou VZP, a. s., 
jako osobou ovládanou a VZP ČR jako osobou 
ovládající k jakémukoli vyrovnání ve smyslu ust. 
§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK.

Závěr
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že 
vzájemné vztahy Pojišťovny VZP, a. s., a shora 
propojených osob probíhají na základě smluvních 
vztahů zcela v souladu se ZOK, ObčZ a ostatními 
obecně závaznými právními předpisy České republiky 
korektně a bez zvýhodnění kterékoliv ze stran.

V Praze dne 30. března 2017

Robert Kareš, Ph.D., MBA  
předseda představenstva

Ing. Pavel Ptáčník
člen představenstva
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Dítě je jediný tvor 
 na Zemi, který dokáže 
být na několika místech 
současně. Vaše oči ne.
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Všeobecné informace

Provozované pojistné produkty:
 zdravotní pojištění cizinců (ZPC)
 základní zdravotní pojištění cizinců (ZZPC)
  základní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE 

(KZPCE)
  základní zdravotní pojištění cizinců DIAMOND 

(KZPCD)
 úrazové pojištění
 cestovní pojištění
 pojištění závažných onemocnění FÉNIX
 pojištění pro případ hospitalizace
 pojištění malých a středních podnikatelů
  pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatelů 

ambulantní zdravotní péče
  pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatelů 

lékárnických služeb
 pojištění ostatních podnikatelských rizik
 pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Účetní postupy

Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetnictví Pojišťovny VZP, a. s., je vedeno a účetní 
závěrka je sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
vyhláškou MF č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění. 
Účetní závěrka je sestavována na principu historických 
pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním 
investic (včetně finančních derivátů) a technických 
rezerv na reálnou hodnotu (ve smyslu definice zákona 
o pojišťovnictví), účetnictví respektuje obecné 
účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné 
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 
schopnosti účetní jednotky pokračovat v činnosti 
v dohledné budoucnosti. 

Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny 
na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak. 
Jediným akcionářem Pojišťovny VZP, a. s., je 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se 
sídlem Orlická 4/2020, Vinohrady, 130 00 Praha, Česká 
republika. PVZP není součástí žádného konsolidačního 
celku, vzhledem k tomu, že její mateřská společnost 

nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní 
závěrku. 

K žádným změnám v účetních metodách oproti roku 
2015 nedošlo, kromě změn z důvodu novelizace 
zákona, viz odstavec Pozemky a stavby a Depozita 
u finančních institucí v sekci Investice.

Předepsané hrubé pojistné
Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky 
splatné podle pojistných smluv během účetního 
období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky 
vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním 
obdobím a převádějí-li tyto pojistné smlouvy 
významné pojistné riziko protistrany (pojištěného) na 
pojistitele tím, že souhlasí s kompenzací pojištěného/ 
pojistníka, pokud by jej v budoucnosti negativně 
ovlivnila určitá konkrétní nejistá událost. 

Operace zajištění

Aktivní zajištění
Transakce a zůstatky vyplývající z aktivních zajistných 
smluv se vykazují obdobným způsobem jako 
u pojistných smluv.

Pasivní zajištění
Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na 
zůstatkové hodnotě technických rezerv krytých 
předmětnými existujícími zajistnými smlouvami snižují 
hrubou výši technických rezerv.

Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují 
v pořizovací hodnotě a jsou přeceněny platným 
kurzem ČNB k rozvahovému dni.

Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných 
plněních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku 
a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých 
hodnot. Zajistná provize se časově rozlišuje stejným 
poměrem jako související zajistné. 

Pojišťovna VZP, a. s., pravidelně zjišťuje potenciální 
snížení hodnoty pohledávek ze zajištění a zajistných 
aktiv vztahujících se k technickým rezervám. 
V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje 
odhadovanou užitnou hodnotu, je tento rozdíl 
zachycen ve výkazu zisku a ztráty.
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Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek 
přiznaných k výplatě pojistných plnění na základě 
zlikvidovaných pojistných událostí. Tyto náklady 
zahrnují i náklady Pojišťovny VZP, a. s., spojené 
s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná 
plnění se snižují o přijaté regresy a obdobné nároky 
Pojišťovny VZP, a. s.

Náklady na pojistné smlouvy
Pořizovací náklady zahrnují veškeré přímé a nepřímé 
náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením pojistné 
smlouvy a obnovou existujících pojistných smluv. 
Mezi přímé náklady patří zejména provize vyplácené 
pojišťovacím zprostředkovatelům, mezi nepřímé 
pak např. náklady na tiskopisy, propagaci, reklamu 
a vstupní lékařské prohlídky klientů ZPC. Zahrnují také 
náklady vzniklé v běžném účetním období, které se ale 
vztahují k výnosům období budoucích. Časově rozlišit 
lze pouze některé pořizovací náklady, jako provize 
zprostředkovatelům a jiné variabilní náklady přímo 
související s uzavíráním pojistných smluv. Nepřímé 
náklady související s prodejem a provize za správu 
pojistného kmene nejsou časově rozlišovány.

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy neživotního 
pojištění jsou vykázány jako aktivum a jsou časově 
rozlišeny ve stejném poměru jako předepsané 
pojistné.

Pojišťovna VZP, a. s., pravidelně zjišťuje potenciální 
snížení hodnoty tohoto aktiva. V případě, že jeho účetní 
hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je 
tento rozdíl zachycen ve výkazu zisku a ztráty.

Pojistně technické rezervy 
Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých 
závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich 
účelem je zabezpečit krytí závazků vznikajících 
z pojistných smluv. Technické rezervy jsou oceňovány 
reálnou hodnotou v návaznosti na požadavky českých 
předpisů, jak je popsáno níže. 

Test postačitelnosti pojistnětechnických závazků 
se provádí v souladu s metodologií a odbornými 
doporučeními vydanými Českou společností aktuárů. 
Pro účely diskontování se používá výnosová křivka 
evropského orgánu EIOPA (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority). 

Pojišťovna VZP, a. s., vytvářela následující technické 
rezervy:

Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle 
jednotlivých smluv životního a neživotního pojištění, 
a to z části předepsaného pojistného, která se 
vztahuje k následujícím účetním obdobím. Pojišťovna 
VZP, a. s., používá k odhadu rezervy metodu „pro rata 
temporis“. 

Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění není diskontována na 
současnou hodnotu a je určena ke krytí závazků 
z pojistných událostí: 

  v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale 
v tomto období nezlikvidovaných (RBNS);

  v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto 
období nehlášených (IBNR).

Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů 
nákladů na pojistná plnění. Rezerva na pojistná 
plnění se snižuje o regresy a jiné obdobné nároky 
Pojišťovny VZP, a. s.

Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí 
pojistněmatematických a statistických metod, 
u produktu pojištění léčebných výloh, cestovního 
pojištění a zdravotního pojištění cizinců metodou 
trojúhelníkových schémat. Na nové produkty se 
rezerva počítá použitím „loss ratio“.

Rezerva na pojistná plnění rovněž zahrnuje veškeré 
očekávané výlohy související se zpracováním 
pojistných plnění.

Výše tvorby, čerpání a skladba investic technických 
rezerv podléhá schválení odpovědným pojistným 
matematikem. Výkaz o tvorbě technických rezerv 
a skladbě investic je v souladu se zákonem č. 277/2009 
Sb., o pojišťovnictví, předkládán České národní bance.

Investice

Pozemky a stavby
Pozemky a stavby se klasifikují jako Investice 
a k okamžiku pořízení se oceňují pořizovacími cenami. 
Do 31. prosince 2015 se pozemky a stavby 
k rozvahovému dni oceňovaly reálnou hodnotou 
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stanovenou podle odborného odhadu, který byl 
aktualizován nejméně jednou za pět let. Reálnou 
hodnotou se rozuměla cena, za jakou by mohly být 
tyto pozemky a stavby prodány v den provádění jejich 
ocenění za obvyklých podmínek na dokonale fungujícím 
trhu. Změny reálné hodnoty se vykazovaly (po 
zohlednění daňového dopadu) ve vlastním kapitálu a do 
výkazu zisku a ztráty se převedly v okamžiku realizace 
nebo v případě trvalého snížení hodnoty. 

Od 1. ledna 2016 se pozemky a stavby prvotně 
vykazují v pořizovacích cenách a stavby jsou 
odepisovány na základě jejich předpokládané 
doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva 
přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou 
částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto 
částku prostřednictvím opravné položky. Oceňovací 
rozdíly vykázané k 31. prosinci 2015 ve vlastním kapitálu 
k 1. lednu 2016 byly odúčtovány do výkazu zisku a ztráty.

Investice do cenných papírů
Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací 
cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady 
související s pořízením (např. poplatky a provize 
makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry 
jsou účtovány k datu vypořádání. 

Veškeré cenné papíry, s výjimkou dluhopisů držených 
do splatnosti, jsou k rozvahovému dni přeceňovány 
na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru 
je stanovena jako tržní mid cena kótovaná příslušnou 
burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným 
trhem. V ostatních případech je reálná hodnota 
odhadována jako:

 podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií;
  čistá současná hodnota peněžních toků 

zohledňující rizika v případě dluhopisů a směnek.

Pojišťovna VZP, a. s., používá ve svých modelech určených 
ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů pouze 
dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují 
běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které 
nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto 
dni. K rozvahovému dni vedení Pojišťovny VZP, a. s., 
tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním 
způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně 
relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. 

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 
výnosem a ostatní podíly obsahují zejména akcie, 

zatímní listy, podílové listy, případně jiné cenné 
papíry s proměnlivým výnosem, kromě investic do 
podnikatelských seskupení. Změny reálné hodnoty 
akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým 
výnosem se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.

Pojišťovna VZP, a. s., klasifikovala veškeré své 
dluhové cenné papíry do portfolia cenných papírů 
oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
nebo výnosů.

Dluhové cenné papíry jsou oceňovány reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů.

Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány 
pořizovací cenou zahrnující vedlejší pořizovací 
náklady, a následně jsou oceňovány reálnou 
hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty včetně 
úrokových výnosů se vykazují v položkách nákladů 
a výnosů z investic. Spotové nákupy a prodeje jsou 
účtovány k datu vypořádání. Forwardové obchody 
jsou zachyceny jako deriváty.

Depozita u finančních institucí
Do 31. prosince 2015 se depozita u finančních institucí 
oceňovala reálnou hodnotou, která se za běžných 
podmínek přibližně rovnala naběhlé hodnotě. Změny 
reálné hodnoty depozit u finančních institucí se 
vykazovaly ve výkazu zisku a ztráty.

Od 1. ledna 2016 se depozita u finančních institucí 
oceňují naběhlou hodnotou, ke které se v případě 
potřeby tvoří opravná položka.

Derivátové finanční nástroje
Společnost nevyužívá derivátové finanční nástroje.

Rozdělení společných položek mezi jednotlivé 
produkty Pojišťovny VZP, a. s.
Náklady a výnosy investic jsou v případě potřeby 
děleny mezi jednotlivé produkty v poměru výše 
technických rezerv k celkovým investicím.

Rozdělení výnosů a nákladů mezi technické 
účty a netechnický účet
Náklady a výnosy se účtují v návaznosti na to, zda 
souvisejí, či nesouvisejí s pojišťovací činností.
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Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související 
s pojišťovací činností se účtují na příslušné technické 
účty. Všechny ostatní náklady a výnosy se vykazují 
na netechnickém účtu a následně se alokují podle 
interně stanoveného klíče na účet správní režie nebo 
ostatních technických nákladů. 

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích 
cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován 
metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho 
předpokládané životnosti následujícím způsobem:

Software 60 měsíců

Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje od 
měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zařazen.

Technickým zhodnocením je výdaj na rozšíření 
vybavenosti, použitelnosti nebo změnu účelu 
nehmotného majetku, který převyšuje částku 
40 tis. Kč za rok u jednoho DNM a zvyšuje jeho  
vstupní cenu. Pro technické zhodnocení do 40 tis. Kč 
se uvažuje každý případ zvlášť.

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než 1 rok a pořizovací cena je do 60 000 Kč, 
je účtován do nákladů při spotřebě a současně je 
evidován jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
v podrozvahové evidenci a majetkové evidenci. 

V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého 
nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou 
užitnou hodnotu, je k takovému majetku 
vytvořena opravná položka. Náklady na opravy 
a udržování dlouhodobého nehmotného majetku 
se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení 
jednotlivé majetkové položky překračující 60 tis. Kč 
u nehmotného majetku ročně je aktivováno.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán 
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou 
byl majetek pořízen, včetně nákladů s jeho pořízením 
souvisejících. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený 
vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly 
vypočteny metodou rovnoměrných odpisů na základě 

jeho předpokládané životnosti. Pojišťovna VZP, a. s., 
uplatňuje tyto roční odpisové sazby:

Výpočetní technika 3–4 roky

Inventář 5 let

Osobní automobily 6 let

Budovy 80–130 let

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného 
majetku se účtují přímo do nákladů. Technickým 
zhodnocením je výdaj na modernizaci, rozšíření 
vybavenosti a použitelnosti majetku převyšující 
částku 40 tis. Kč za rok u jednoho DHM a zvyšuje jeho 
vstupní cenu.

Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč 
a dobou použitelnosti delší než jeden rok je účtován 
při nákupu do nákladů a je evidován v majetkové 
evidenci a podrozvahové evidenci jako drobný 
dlouhodobý hmotný majetek. 

V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého 
hmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou 
užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena 
opravná položka.

Přepočty cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny 
a zaúčtovány devizovým kurzem ČNB platným v den 
transakce.

Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích 
měnách byla přepočtena devizovým kurzem 
zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní 
závěrky. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu 
pohledávek a závazků byly účtovány do výkazu zisku 
a ztráty.

Pohledávky
Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní 
pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě 
snížené o opravnou položku k pohledávkám po 
splatnosti.

Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty 
pohledávek stanovený na základě posouzení rizik 
vedením Pojišťovny VZP, a. s. Opravné položky jsou 
tvořeny paušálně a procentuálně na základě věkové 
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struktury pohledávek. V letech 2016 a 2015 nebyly 
vytvořeny opravné položky k pohledávkám. 

Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění 
a sociální fond
Náklady na zaměstnance jsou součástí správních 
nákladů a zahrnují odměny členům představenstva 
a dozorčí rady. 

Pojišťovna VZP, a. s., poskytuje zaměstnancům 
příspěvek na penzijní připojištění.

Daň z příjmu
Daň z příjmu za dané období se skládá ze splatné daně 
a změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje 
daň vypočtenou z daňového základu s použitím 
daňové sazby platné v běžném roce. Odložená daň se 
vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou 
hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich 

daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka 
je zaúčtována pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že 
bude možné ji daňově uplatnit v následujících  
účetních obdobích.

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým 
dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události 
poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 
existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly 
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí 
popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 
zaúčtovány v účetních výkazech.

Technický účet neživotního pojištění

2016  
(tis. Kč)

Předepsané 
hrubé pojistné

Zasloužené 
hrubé pojistné

Hrubé náklady 
na pojistná 

plnění
Provozní výdaje 

v hrubé výši

Pojištění úrazu a nemoci 299 638 298 589 109 004 153 243

Pojištění majetku 48 366 44 700  13 561 22 941

Pojištění odpovědnosti za škodu 77 989 83 688 19 163 42 951

Ostatní pojištění 35 578 35 236 17 592 18 084

Celkem 461 571 462 213 159 320 237 219

2015  
(tis. Kč)

Předepsané 
hrubé pojistné

Zasloužené 
hrubé pojistné

Hrubé náklady 
na pojistná 

plnění
Provozní výdaje 

v hrubé výši

Pojištění úrazu a nemoci 314 289 315 947 131 671 171 457

Pojištění majetku 33 708 30 213 1 067 16 396

Pojištění odpovědnosti za škodu 58 986 45 622 6 794 24 758

Ostatní pojištění 24 173 22 869 9 316 12 411

Celkem 431 156  414 651  148 848 225 022

2016
(tis. Kč)

Podíl zajistitele 
na předepsaném 

pojistném Zajistná provize

Podíl zajistitele  
na nákladech na 

pojistná plnění

Pojištění úrazu a nemoci 113 436 55 065 34 387

Pojištění majetku 29 007 11 179 6 345

Pojištění odpovědnosti za škodu 45 385 14 303 3 405

Ostatní pojištění 4 815 2 041 827

Celkem 192 643 82 588 44 964
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2015
(tis. Kč)

Podíl zajistitele 
na předepsaném 

pojistném Zajistná provize

Podíl zajistitele 
na nákladech na 

pojistná plnění

Pojištění úrazu a nemoci 118 759 64 569 39 061

Pojištění majetku 20 138 7 713 428

Pojištění odpovědnosti za škodu 24 204 8 495 425

Ostatní pojištění 3 954 1 521 553

Celkem 167 055 82 298 40 467

(tis. Kč) 31. prosince 2016 31. prosince 2015

Pohledávky ze zajištění 12 478 12 552

Hodnota zajištění na rezervě na nezasloužené pojistné 28 927 22 653

Hodnota zajištění na rezervě na pojistná plnění 37 593 21 203

Časové rozlišení provizí ze zajištění -5 517 -6 091

Závazky ze zajištění -8 578 -8 690

Saldo pasivního zajištění 64 903 41 627

(tis. Kč)  2016  2015

Neživotní pojištění

Předepsané hrubé pojistné postoupené zajistitelům -192 643 -167 055

Hodnota zajištění na nákladech na pojistná plnění 44 964  40 466

Hodnota zajištění na změně stavu rezervy na nezasloužené pojistné  6 274  7 262

Hodnota zajištění na změně stavu rezervy na pojistná plnění  16 390 8 482

Provize ze zajištění 82 588 82 298

Výsledek pasivního zajištění (neživotní pojištění) -42 427 -28 547

Pojistné smlouvy jsou uzavírány na území České republiky.

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

2016 
tis. Kč

2015
tis. Kč

Přímé pořizovací náklady (provize vyplacené zprostředkovatelům) 78 349 81 435

Nepřímé pořizovací náklady 22 823 17 750

Celkem 101 172 99 185

38 Výroční zpráva 2016 Pojišťovny VZP, a. s.
Příloha účetní závěrky 31. prosince 2016



39Výroční zpráva 2016 Pojišťovny VZP, a. s.
Příloha účetní závěrky 31. prosince 2016





Jsme partnery 
farmaceutických 
zařízení a lékáren. 



Výroční zpráva 2016 Pojišťovny VZP, a. s.
Ostatní údaje

Ostatní údaje
5.



Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

1. ledna 2016
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2016

tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 143 061 8 310 0 0 151 371

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Pořízený nehmotný majetek 1 000 9 757 -8 343 0 2 414

Celkem 165 672 175 396

Oprávky

1. ledna 2016
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2016

tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 133 353 8 619 0 0 141 972

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Celkem 154 964 8 619 0 0 163 583

Zůstatková hodnota 10 708 11 813

Pořizovací cena

1. ledna 2015
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2015

tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 137 669 5 392 0 0 143 061

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Pořízený nehmotný majetek 33 6 359 -5 392 0 1 000

Celkem 159 313 165 672
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Oprávky

1. ledna 2015
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2015

tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 125 054 8 299 0 0 133 353

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Celkem 146 665 8 299 0 0 154 964

Zůstatková hodnota 12 648 10 708

Investice 

Pozemky a stavby

31. prosince 2016
(tis. Kč) Provozní Neprovozní Celkem

Pozemky 0 15 285 15 285

Stavby 2 152 112 797 114 949

Pořizovací cena 2 152 112 797 114 949

Oprávky 16 790 806

Stavby v zůstatkové ceně celkem 2 136 112 007 114 143

Pozemky a stavby celkem 2 136 127 292 129 428

31. prosince 2015
(tis. Kč) Provozní Neprovozní Celkem

Pozemky 0 278 278

Stavby 2 230 136 729 138 959

Pozemky a stavby v reálné hodnotě celkem 2 230  137 007  139 237

Provozní nemovitost představuje vlastní využití 
kancelářských prostor Pojišťovny VZP, a. s., které 
neslouží ke krytí pasiv. Neprovozní nemovitosti slouží 
ke krytí pasiv, zejména technických rezerv. 

Pořizovací cena nemovitostí v objemu 135 mil. Kč 
zahrnovala administrativní budovy postavené na 
pozemku (číslo parcely 263) a pozemkové parcely 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 019 m2. 
Tato cena nemovitosti byla stanovena soudním 
znalcem jmenovaným soudem jako cena obvyklá. 
Administrativní budova byla zavedena do majetku 

Pojišťovny VZP, a. s., k datu 21. 12. 2012, tj. zápisu 
vkladu vlastnického práva Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj. V roce 2016 byla tato nemovitost 
rozdělena na pozemek, stavby a klimatizační jednotky 
kvůli změně zákona, viz účetní politiky. Pořizovací 
cena klimatizační jednotky byla ve výši 4 766 tis. Kč 
přeúčtovaná do položky dlouhodobého hmotného 
majetku.
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Investice do cenných papírů

Druh investice
Reálná hodnota 

tis. Kč

31. prosince 2016
tis. Kč

Pořizovací cena
tis. Kč

Reálná hodnota 
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

Pořizovací cena 
tis. Kč

Akcie a ostatní majetkové cenné 
papíry s proměnlivým výnosem

4 069 3 634 3 881 3 607

Dluhové cenné papíry 167 695 166 849 157 789 158 227

Depozita u bank 13 153 13 153 33 000 33 000

Celkem 184 917 183 636 194 670 194 834

Pohledávky  

31. prosince 2016
(tis. Kč)

Pohledávky za 
pojistníky

Pohledávky za 
pojišťovacími 

zprostředkovateli

Pohledávky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
pohledávky Celkem

Do splatnosti 7 175 9 304 10 045 9 264 35 788

Po splatnosti 8 490 1 119 2 433 0 12 042

Celková čistá výše 
pohledávek

15 665 10 423 12 478  9 264 47 830

31. prosince 2015
(tis. Kč)

Pohledávky 
za pojistníky

Pohledávky za 
pojišťovacími 

zprostředkovateli

Pohledávky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
pohledávky Celkem

Do splatnosti 2 074 5 183 10 586 9 971 27 814

Po splatnosti 3 703 1 199 1 966 0 6 868

Celková čistá výše 
pohledávek

5 777 6 382 12 552 9 971 34 682

K 31. prosinci 2016 ani 2015 netvořila 
Pojišťovna VZP, a. s., opravné položky, protože doba 
splatnosti u většiny nepromlčených pohledávek 
nepřesáhla šest měsíců a dle našich zkušeností 
z minulých let neuhrazené pohledávky byly vždy 
v časovém horizontu šesti měsíců doplaceny. 
K pohledávkám, které jsou po splatnosti více než 
6 měsíců a jejich výše k 31. prosinci 2016 činila 
1 107 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 362 tis. Kč), 
PVZP netvořila opravné položky na základě jejich 
individuálního posouzení. Tyto pohledávky byly v roce 
2017 splaceny. 

Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny 
v bodě Transakce se spřízněnými stranami.

Pojišťovna VZP, a. s., neevidovala k 31. prosinci 2016 
ani 2015 žádné pohledávky se zbytkovou splatností 
delší než 5 let.
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Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena 

1. ledna 2016
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2016

tis. Kč

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

30 032 6 004 0 162 35 874

Pořízený hmotný majetek 0 7 205 -7 205 0 0

Celkem 30 032 13 209 -7 205 162 35 874

Oprávky

1. ledna 2016
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2016

tis. Kč

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

17 734 3 720 0 162 21 292

Celkem 17 734 3720 0 162 21 292

Zůstatková hodnota 12 298 14 582

Pořizovací cena 

1. ledna 2015
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2015

tis. Kč

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

29 707 10 304 0 9 979 30 032

Pořízený hmotný majetek 0 10 304 -10 304 0 0

Celkem 29 707 20 608 -10 304 9 979 30 032

Oprávky

1. ledna 2015
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2015

tis. Kč

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

24 869 2 843 0 9 979 17 734

Celkem 24 869 2 843 0 9 979 17 734

Zůstatková hodnota 4 838 12 298
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Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je 
veden v podrozvahové evidenci, hodnota drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) 
k rozvahovému dni činí 15 726 tis. Kč, hodnota 
drobného dlouhodobého nehmotného majetku 

(DDNM) činí k 31. prosinci 2016 3 144 tis. Kč, v roce 
2015 hodnota DDHM činila 15 104 tis. Kč a hodnota 
2015 DDNM činila 2 451 tis. Kč.

Dne 18. 4. 2016 došlo rozhodnutím jediného akcionáře 
Pojišťovny VZP, a. s., k odsouhlasení zvýšení jejího 
základního kapitálu o částku 7 000 tis. Kč na konečnou 
výši 291 mil. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo 
provedeno z vlastních zdrojů Pojišťovny VZP, a. s., – 

ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 
2015 prostřednictvím emise 1 000 ks nových akcií 
v zaknihované podobě, každé o nominální hodnotě 
291 tis. Kč.

Přechodné účty aktiv 

31. prosince 2016
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

Dohadní účty aktivní 1 617 1 025

Příjmy příštích období 2 146 2 725

Náklady příštích období 15 350 12 109

Ostatní přechodné účty aktiv celkem 19 113 15 859

Vlastní kapitál a rozdělení hospodářského výsledku

Schválené a vydané akcie

Počet
31. prosince 2016

 tis. Kč

Kmenové akcie v hodnotě 291 tis. Kč, plně splacené 1 000 291 000

Kmenové akcie celkem 1 000 291 000

Počet
31. prosince 2015

 tis. Kč

Kmenové akcie v hodnotě 284 tis. Kč, plně splacené 1 000 284 000

Kmenové akcie celkem 1 000 284 000
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Jediný akcionář:

31. prosince 2016 31. prosince 2015

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 100 % 100 %

Technické rezervy včetně  
podílu zajistitele

31. prosince 2016

Rezerva  
na nezasloužené pojistné

tis. Kč

Rezerva  
na pojistná plnění

tis. Kč
Celkem

tis. Kč

Hrubá výše 149 640 81 105 230 745

Podíl zajistitele -28 927 -37 593 -66 520

Čistá výše 120 713 43 512 164 225

31. prosince 2015

Rezerva  
na nezasloužené pojistné

tis. Kč

Rezerva  
na pojistná plnění

tis. Kč
Celkem

tis. Kč

Hrubá výše 150 283 63 152 213 435

Podíl zajistitele -22 653 -21 203 -43 856

Čistá výše 127 630 41 949 169 579

31. prosince 
2016

tis. Kč

31. prosince 
2015

tis. Kč

Hrubá výše rezervy na pojistné události hlášené, ale neuhrazené (RBNS) 46 132 41 190

Hrubá výše rezervy na pojistné události nastalé, ale dosud nenahlášené (IBNR) 34 973 21 962

Rezerva na pojistná plnění celkem 81 105 63 152

Pojišťovna VZP, a. s., vychází v rámci řízení kapitálu 
a solventnosti ze zásad a požadavků stanovených 
zákonem o pojišťovnictví. Výpočet solventnosti 
je prováděn dle regulatorního požadavku zákona 
o pojišťovnictví a směrnice Solventnost II standardním 
vzorcem. Další informace o řízení solventnosti budou 
zveřejněny ve Zprávě o solventnosti a finanční situaci.

Splnění požadavků českých regulačních opatření 
monitoruje PVZP prostřednictvím pověřených osob. 
Jejich zprávy o plnění těchto opatření se předkládají 
představenstvu.

Rozdělení hospodářského 
výsledku

Hospodářský výsledek Pojišťovny VZP, a. s., za rok 
2016 bude rozdělen v souladu s rozhodnutím valné 
hromady. Rozdělení hospodářského výsledku za 
rok 2015 je uvedeno ve výkazu o změnách vlastního 
kapitálu.
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Výše Ostatních závazků po splatnosti v roce 2016 
oproti roku 2015 je dána vyšším počtem pozdě došlých 
faktur. 

Pojišťovna VZP, a. s., neeviduje závazky se zbytkovou 
dobou splatnosti přes 5 let, nemá také žádné závazky 
kryté zárukou a nemá žádné mimobilanční závazky. 
Neposkytla žádnou záruku třetím stranám.

Pojišťovna VZP, a. s., neeviduje žádné závazky po 
splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného 
zdravotního pojištění a daňových nedoplatků. 
Závazky se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 
Transakce se spřízněnými osobami.

Analýza vývoje škodní rezervy

2016
tis. Kč

Stav brutto rezervy na pojistná plnění k 1. lednu 54 611

Výplaty pojistných plnění vzniklých před 1. lednem -38 586

Run-off rezervy na pojistná plnění 16 025

Stav brutto rezervy na pojistná plnění k 31. prosinci z kmene k 1. lednu 6 480

Věřitelé

31. prosince 2016
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

Závazky za pojistníky a makléři 18 195 2 881

Závazky při operacích zajištění 8 578 8 690

Ostatní závazky 18 343 14 250

- z toho: po splatnosti 1 204 163

45 116 25 821

Přechodné účty pasiv 

31. prosince 2016
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

Výdaje příštích období 3 392 3 057

Výnosy příštích období 5 517 6 091

Výdaje a výnosy příštích období celkem 8 909 9 148

49Výroční zpráva 2016 Pojišťovny VZP, a. s.
Ostatní údaje



Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty

Správní náklady

2016
tis. Kč

2015
tis. Kč

Správní náklady vykázané na technickém účtu 137 889 131 786

Správní náklady vykázané na netechnickém účtu  1 185 1 356

Celkem 139 074 133 142

Správní náklady lze analyzovat následovně:

2016
tis. Kč

2015
tis. Kč

Osobní náklady (mzdy, OON, včetně zákonných odvodů) 75 126 73 000

Spotřeba materiálu 1 230 1 386

Nákup drobného majetku 987 1 488

Poradenství 4 500 5 330

Odpisy 12 220 10 135

Nájemné, služby spojené s nájmem, spotřeba médií 12 761 14 077

Údržba IT, infrastruktura 12 009 11 351

Provize 2 195 352

Ostatní služby 4 625 4 961

Ostatní správní náklady 13 421 11 062

Celkem 139 074 133 142

Překročení správní režie v roce 2016 oproti roku 2015 
v objemu cca 4,45 % je způsobeno zejména zvýšením 
odpisů budovy, která byla v roce 2015 součástí investic 
oceňovaných reálnou hodnotou, od 1. ledna 2016 
jsou tyto investice oceňovány zůstatkovou hodnotou. 
Dalším důvodem zvýšení správní režie je růst 
osobních nákladů o 2,91 % v důsledku nárůstu počtu 
zaměstnanců. 

Celkové náklady na právní služby, účetní, daňové 
poradenství a statutární audit za rok 2016 představují 
objem ve výši 4 500 tis. Kč, z toho náklady na 
provedení statutárního auditu společností 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., činí 
508 tis. Kč, náklady na ostatní neauditorské služby 
poskytnuté statutárním auditorem činí 508 tis. Kč, 
náklady na ostatní neauditorské služby poskytnuté 
jinými společnostmi činí 222 tis. Kč., náklady na 
daňové poradenství činí 386 tis. Kč a náklady na právní 
služby činí 2 876 tis. Kč.
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Analýza zaměstnanců

Přepočtený počet zaměstnanců 2016 2015

Průměrný počet zaměstnanců 121 119

Průměrný počet členů představenstva 3 5

Průměrný počet členů dozorčí rady 5 3

2016
tis. Kč

2015
tis. Kč

Mzdové náklady 50 472 51 537

Mzdové náklady likvidátorů pojistných událostí 8 533 7 480

Odměny členům statutárních orgánů 6 658 3 981

Náklady zákonných odvodů 20 257 19 936

Osobní náklady celkem 85 919 82 934

Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

2016
tis. Kč

2015
tis. Kč

Splatný daňový náklad  2 548  2 760

Odložený daňový výnos / náklad 708 826

Úprava daňového nákladu minulého období 331 -10

Daňový náklad celkem 3 588 3 576

Splatná daň byla vypočítána následovně:

2016
tis. Kč

2015
tis. Kč

Zisk před zdaněním 17 189 15 929

Výnosy nepodléhající zdanění -1 756 -5 910

Daňově neuznatelné náklady 4 464 4 773

Úprava na čistý daňový základ -6 488 -267

Daňový základ 13 409 14 525

Daň z příjmů ve výši 19 %  2 548  2 760

Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 
2016, resp. 2015 akcionářům, členům statutárních 
a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto 

žádné další plnění ani v peněžní, ani v naturální formě. 
Pojišťovna VZP, a. s., také neeviduje žádné závazky 
z titulů důchodů a penzí.

51Výroční zpráva 2016 Pojišťovny VZP, a. s.
Ostatní údaje



Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:

31. prosince 2016
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

Odložený daňový závazek

Zrychlené daňové odpisy 10 682 7 868

Odložený daňový závazek ve výši 19 %  2 029  1 495

Odložená daňová pohledávka

Opravné položky a rezervy 459 1 374

Odložená daňová pohledávka ve výši 19 %  87  261

Čistá odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)  -1 942  -1 234

Výnosy
2016

tis. Kč
2015

tis. Kč

Přímé hrubé předepsané pojistné 102 162 96 870

Ostatní výnosy 12 043 12 004

Výnosy celkem 114 205 108 874

Náklady

Provizní náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv 15 466 16 209

Ostatní náklady 1 177 1 661

Náklady celkem 16 643 17 870

Ostatní výnosy zahrnují nájemné za administrativní budovu ul. Benešova 10, Brno. 

Tyto transakce byly realizovány v cenách zahrnujících náklady poskytovatele a přiměřenou marži.

Pojišťovna VZP, a. s., vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

31. prosince 2016
tis. Kč

31. prosince 2015
tis. Kč

Jiné pohledávky za VZP 2 687 2 671

Jiné závazky vůči VZP 1 406 4 522

Zálohy na daň z příjmu byly v průběhu roku hrazeny 
v souladu se stanovenými termíny. Přeplatek 
na dani z příjmu za rok 2016 ve výši 367 tis. Kč (z toho 
daň z příjmů 2 547 tis. Kč, zaplacené zálohy 
2 914 tis. Kč) je vykázán na účtu 371 200. Rezerva 
na daň z příjmu nebyla tvořena z důvodu vyčíslení 
a proúčtování výše daně za rok 2016 do tohoto 
účetního období.

Transakce se spřízněnými 
stranami 

Kromě transakcí zveřejněných v bodě Analýza 
zaměstnanců se Pojišťovna VZP, a. s., podílela na 
těchto transakcích se spřízněnými stranami: 
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Možné budoucí závazky

Vedení Pojišťovny VZP, a. s., si není vědomo žádných 
možných budoucích závazků PVZP k 31. prosinci 2016.

Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, 
které by měly významný dopad na účetní závěrku 
Pojišťovny VZP, a. s., k 31. prosinci 2016.

V Praze dne 30. března 2017

Robert Kareš, Ph.D., MBA  
předseda představenstva

Ing. Pavel Ptáčník
člen představenstva
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Úrazu bývá jedno, 
 že jste očkovaní.





Přehled o změnách 
vlastního kapitálu

6.



Základní 
kapitál
tis. Kč

Rezervní 
fondy
tis. Kč

Kapitálové 
fondy
tis. Kč

Nerozdělený 
zisk

tis. Kč

Zisk
(ztráta)

tis. Kč
Celkem

tis. Kč

Zůstatek k 1. 1. 2016 284 000 0 2 511 0 12 353 298 864

Zisk/ztráta za účetní 
období

0 0 0 0 13 602 13 602

Dividendy 0 0 0 0 -3 000  - 3 000

Převody do fondů 0 0 2 353 0 - 2 353 0

Použití fondů 0 0  -3 098 0 0 - 3 098

Nerozdělený zisk 0 0 0 0 0 0

Zvýšení zákl. kapitálu 7 000 0 0  0 - 7 000 0

Zůstatek k 31. 12. 2016 291 000 0 1 766 0 13 602 306 368

Zůstatek k 1. 1. 2015 253 000 20 071 2 695 0 13 495 289 261

Zisk/ztráta za účetní 
období

0 0 0 0 12 353 12 353

Dividendy 0 0 0 0 0  0

Převody do fondů 0  0 2 566 0 - 2 566 0

Použití fondů 0 - 20 071  -2 750 0 20 071 - 2 750

Nerozdělený zisk 0 0 0 0 0 0

Zvýšení zákl. kapitálu  31 000 0 0 0 - 31 000 0

Zůstatek k 31. 12. 2015 284 000 0 2 511 0 12 353 298 864

Ing. Pavel Ptáčník
člen představenstva

V Praze dne 30. března 2017

Robert Kareš, Ph.D., MBA  
předseda představenstva
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Vítejte  v šesté 
nejbezpečnější  
zemi na světě.
I přesto se raději 
 pojistěte.





Rozvaha a Výkaz zisků  
a ztrát k 31. 12. 2016

7.



Rozvaha pojišťoven k 31. 12. 2016
v tis. Kč (bez des. míst)

Legenda
Číslo 

řádku

Minulé 
období

1

Hrubá  
výše

2

Úprava 
(Oprávky)

3

Čistá  
výše

4

AKTIVA

B. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 10 708 175 396 163 583 11 813

C. Investice 5 333 907 315 151 806 314 345

 I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 6 139 237 130 234 806 129 428

  a) provozní nemovitosti 7 2 230 2 152 0 2 152

 III. Jiné investice 13 194 670 184 917 0 184 917

   1. Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem, ostatní podíly

14 3 881 4 069 0 4 070

  2. Dluhové cenné papíry 15 157 789 167 695 0 167 695

  5. Depozita u finančních institucí 18 33 000 13 153 0 13 153

E. Dlužníci 22 34 682 47 830 0 47 830

 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 23 12 159 26 088 0 26 088

  1. Pojistníci 24 5 777 15 665 0 15 665

  2. Zprostředkovatelé 25 6 382 10 423 0 10 423

 II. Pohledávky z operací zajištění 26 12 552 12 478 0 12 478

 III. Ostatní pohledávky 27 9 971 9 264 0 9 264

F. Ostatní aktiva 28 88 242 130 969 21 292 109 677

  I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než 
pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby

29 12 299 35 874 21 292 14 582

  II. Hotovost na účtech u finančních institucí 
a hotovost v pokladně

30 75 809 94 926 0 94 926

 III. Jiná aktiva 31 134 169 0 169

G. Přechodné účty aktiv 32 47 256 52 352 0 52 352

  II. Odložené pořizovací náklady na pojistné 
smlouvy, v tom odděleně:

34 31 396 33 239 0 33 239

  b) v neživotním pojištění 36 31 396 33 239 0 33 239

 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 37 15 859 19 113 0 19 113

  a) dohadné položky aktivní 38 1 025 1 617 0 1 617

AKTIVA CELKEM 39 514 795 721 699 185 681 536 017

PASIVA

A. Vlastní kapitál 40 298 864 306 368

 I. Základní kapitál 41 284 000 291 000

 V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 47 2 510 1 766

  VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního 
období

49 12 353 13 602
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Legenda
Číslo 

řádku

Minulé 
období

1

Hrubá  
výše

2

Úprava 
(Oprávky)

3

Čistá  
výše

4

C. Technické rezervy 51 169 579 164 225

 1. Rezerva na nezasloužené pojistné 52 127 630 120 713

  a) hrubá výše 54 150 283 149 640

  b) hodnota zajištění (-) 22 653 28 927

 3. Rezerva na pojistná plnění 56 41 949 43 512

  a) hrubá výše 63 152 81 105

  b) hodnota zajištění (-) 58 21 203 37 593

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 71 1 829 459

 3. Ostatní rezervy 74 1 829 459

G. Věřitelé 76 25 821 45 116

 I. Závazky z operací přímého pojištění 77 2 881 18 195

 II. Závazky z operací zajištění 78 8 690 8 578

 V. Ostatní závazky, z toho: 82 14 250 18 343

   a) daňové závazky a závazky ze sociálního 
zabezpečení

83 4 196 4 681

H. Přechodné účty pasiv 85 18 703 19 849

  I. Výdaje příštích období a výnosy příštích 
období

86 9 148 8 909

 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 87 9 555 10 940

  a) dohadné položky pasivní 88 9 555 10 940

PASIVA CELKEM 89 514 795 536 017

Sestaveno dne: 30. 3. 2017
Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny: 
Předseda představenstva: Robert Kareš, Ph.D., MBA
Člen představenstva: Ing. Pavel Ptáčník
Osoba odpovědná za účetnictví: Alena Dvořáková, tel.: 233 006 267
Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Pavel Ptáčník, tel.: 233 006 266
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Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 31. 12. 2016
v tis. Kč (bez des. míst)

Číslo 
řádku

b

Minulé 
období 

(Výsledek)
1

Základna
2

Mezisoučet
3

Výsledek
4

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 1 x x x x

 a) předepsané hrubé pojistné 2 x 461 571 x x

 b) pojistné postoupené zajišťovatelům 3 x 192 643 268 928 x

  c) změna stavu hrubé výše rezervy na 
nezasloužené pojistné (+/-)

4 x -642 x x

  d) změna stavu rezervy na nezasloužené 
pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)

5 254 858 6 274 -6 916 275 844

2. Převedené výnosy z investic 
z Netechnického účtu (položka III.6.)

6 7 257 x x 6 959

3. Ostatní technické výnosy, očištěné 
od zajištění

7 4 165 x x 14 567

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od 
zajištění:

8 x x x x

 a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x x

  aa) hrubá výše 10 x 159 320 x x

  ab) podíl zajišťovatelů (-) 11 x 44 964 114 356 x

 b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 12 x x x x

  ba) hrubá výše 13 x 17 952 x x

  bb) podíl zajišťovatelů (-) 14 109 928 16 390 1 562 115 918

7. Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x x

 a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x x 101 172 x

  b) změna stavu časově rozlišených 
pořizovacích nákladů (+/-)

19 x x -1 842 x

 c) správní režie 20 x x 137 889 x

 d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 142 723 x 82 588 154 631

8. Ostatní technické náklady, očištěné od 
zajištění

22 803 x x 15 758

10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) 
Technického účtu k neživotnímu pojištění 
(položka III.1.)

24 12 825 x x 11 063

III. NETECHNICKÝ ÚČET

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu 
pojištění (položka I.10.)

64 12 825 x x 11 063

3. Výnosy z investic: 66 x x x x

 b) výnosy z ostatního investic: 68 x x x x

  ab) výnosy z pozemků a staveb 69 x 12 092 x x
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Číslo 
řádku

b

Minulé 
období 

(Výsledek)
1

Základna
2

Mezisoučet
3

Výsledek
4

  bb) výnosy z ostatních investic 70 x 2 825 14 917 x

 c) změny hodnoty investic 71 x x 1 049 x

 d) výnosy z realizace investic 72 64 529 x 63 491 79 457

5. Náklady na investice: 74 x x x x

 a) náklady na správu investic, včetně úroků 75 x x 1 474 x

 b) změna hodnoty investic 76 x x 2 599 x

 c) náklady spojené s realizací investic 77 49 762 x 62 521 66 594

6. Převod výnosů z investic na Technický účet 
k neživotnímu pojištění (položka I.2.)

78 7 257 x x 6 959

7. Ostatní výnosy 79 2 559 x x 2 808

8. Ostatní náklady 80 7 028 x x 2 615

9. Daň z příjmů z běžné činnosti 81 3 576 x x 3 588

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po 
zdanění

82 12 291 x x 13 572

11. Mimořádné výnosy 83 62 x x 30

13. Mimořádný zisk nebo ztráta 85 62 x x 30

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 
(položka III.3.)

88 12 353 x x 13 602

Sestaveno dne: 30. 3. 2017
Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny:
Předseda představenstva: Robert Kareš, Ph.D., MBA
Člen představenstva: Ing. Pavel Ptáčník
Osoba odpovědná za účetnictví: Alena Dvořáková, tel.: 233 006 267
Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Pavel Ptáčník, tel.: 233 006 266
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Všichni přece vědí, 
 že jste to neudělali 
schválně. 
Ale někdo to 
 zaplatit musí.





Zpráva nezávislého  
auditora

8.
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Independent auditor’s report 

to the shareholder of Pojišťovna VZP, a.s.  

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of Pojišťovna VZP, a.s., with its registered office at Ke 
Štvanici 656/3, Praha 8 (“the Company”) prepared in accordance with Czech accounting legislation, which 
comprise the balance sheet as at 31 December 2016, the income statement, statement of changes in equity 
for the year then ended and notes to the financial statements, which include significant accounting policies and 
other explanatory information. 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position 
of the Company as at 31 December 2016 and of its financial performance for the year then ended in accordance 
with Czech accounting legislation.  

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and Standards on Auditing of the Chamber 
of Auditors of the Czech Republic. These standards consist of International Standards on Auditing (ISAs) 
which may be supplemented and modified by related application guidance. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 
of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Auditors and Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) and 
accepted by the Chamber of Auditors of the Czech Republic, and we have fulfilled our other ethical responsibilities 
in accordance with these regulations. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. 

Other Information  

In compliance with Section 2(b) of the Act on Auditors, the other information comprises the information included 
in the Annual Report other than the financial statements and auditor’s report thereon. The Board of Directors 
is responsible for the other information. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information. In connection with our audit 
of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider 
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge 
about the Company  obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. In addition, we assess 
whether the other information has been prepared, in all material respects, in accordance with applicable law 
and regulation, in particular, whether the other information complies with law and regulation in terms of formal 
requirements and procedure for preparing the other information in the context of materiality, i.e. whether any 
non-compliance with these requirements could influence judgments made on the basis of the other information. 

Based on the procedures performed, to the extent we are able to assess it, we report that: 

 The other information describing the facts that are also presented in the financial statements is, in all material 
respects, consistent with the financial statements; and  

 The other information is prepared in compliance with applicable law and regulation. 

In addition, our responsibility is to report, based on the knowledge and understanding of the Company 
obtained in the audit, on whether the other information contains any material misstatement of fact.  
Based on the procedures we have performed on the other information obtained, we have not identified 
any material misstatement of fact. 

Responsibilities of the Board of Directors and Supervisory Board for the Financial Statements 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements 
in accordance with Czech accounting legislation and for such internal control as the Board of Directors 
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.   
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