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Vážení klienti,
Vážení obchodní partneři,

dovolte mi, abych jako pøedseda pøedstavenstva Pojišśovny 
VZP, a.s., okomentoval výsledky hospodaøení naší pojišśovny za 
minulé zúètovací období.

Rok 2010 byl pro Pojišśovnu VZP, a.s., mimoøádnì nároèný. 
V souladu s celkovou podnikatelskou strategií, rozvojem spoleè-
nosti a s cílem neustálého zvyšování kvality pøístupu ke klientùm 
pojišśovna požádala Èeskou národní banku o rozšíøení rozsahu 
povolené èinnosti a zamìøila se také na rozšíøení distribuèních 
sítí. Rozšíøení licencí udìlených Èeskou národní bankou zna-
mená rozšíøení nabídky pro klienty,snížení produktové kon-
centrace, stabilizaci portfolia a pøedpoklady pro postupný rùst 
pojišśovny. V souèasné dobì Pojišśovna VZP, a.s., disponuje 
plnì funkèní a efektivní organizaèní strukturou schopnou zajistit 
veškeré procesy v souladu s legislativními požadavky. Má kva-
litní zajištìní všech procesù vèetnì likvidace pojistných událos-
tí, diversifikovanou prodejní síś, standardní informaèní systém 
umožòující parametrizaci nových produktù, kvalitní ekonomické 
a pojistnì technické výsledky. Rozvoj pojišśovny bude tedy bu-
dován v následujících letech na zdravém základì. 

Minulý rok pøekonal na základì ekonomických a obchodních 
ukazatelù produkci z roku 2009, a to i pøesto, že se celková 
ekonomická situace ještì nevyrovnala s projevy svìtové eko-
nomické krize. Nepøíznivé vnìjší vlivy ekonomického vývoje 
doprovázené sérií pøírodních katastrof a extrémních událostí 
ve svìtì byly zdrojem poklesu produkce cestovního pojištìní, 
která je velmi citlivá na jakékoli negativní projevy v celosvìto-
vém dìní. Tento vliv se podaøilo kompenzovat zvýšeným pøede-
psaným pojistným v oblasti zdravotního pojištìní cizincù, kde je 
naše pojišśovna lídrem trhu v Èeské republice. Pøispìla k tomu 
i úprava legislativních podmínek, která zvýšila transparentnost, 
standardnost a kvalitu pojistné ochrany pro tuto kategorii zá-
kazníkù. 

V roce 2010 také pojišśovna pokraèovala v pøijatých opatøeních 
z pøedchozího roku. Optimalizací nákladù správní režie dosáhla 
úspory ve výši 4,18 %. Efektivní obchodní politikou a marketin-
govou èinností zaznamenala v porovnání s výsledky minulého 
období nárùst v pøedepsaném pojistném v objemu 14,72 %. 
Hospodáøský výsledek pøed zdanìním tak dosáhl úrovnì 30,77 
mil. Kè, a pøekroèil tak hranici stanovenou obchodním plánem. 
V prùbìhu roku 2010 došlo rovnìž k navýšení základního ka-
pitálu v objemu 29,80 mil. Kè, pøièemž z vlastních prostøedkù 
pojišśovny bylo použito ze zisku po zdanìní 25 mil. Kè, zbývající 
èást poskytl ze stejných zdrojù akcionáø, VZP ÈR. Celkové hos-
podaøení pojišśovny za rok 2010 a pøijatá stabilizaèní opatøení 
hodnotíme velmi kladnì. Za to patøí podìkování managementu 
a pracovníkùm pojišśovny, kteøí tvoøí dobrý tým, který je i záru-
kou pro budoucnost.

Pojišśovna VZP,a.s., je úspìšnou spoleèností v dùsledku vysoké 
firemní kultury, schopného managementu a kvalitních zamìst-
nancù, jejichž cílem je pøedevším spokojenost klienta a rozvoj 
ryze èeské pojišśovny. 

V závìru mi prosím dovolte, abych Vám všem podìkoval za Vaši 
dùvìru a pøízeò v roce 2010 a vyjádøil pøesvìdèení, že i v dal-
ších letech zùstanete našimi spokojenými zákazníky a obchod-
ními partnery. Já osobnì, celé vedení spoleènosti a rovnìž její 
zamìstnanci, my všichni udìláme v roce 2011 vše proto, aby-
chom Vám nabídli další kvalitní pojistné produkty a abyste byli 
s našimi službami spokojeni.

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA
Pojišśovna VZP, a.s.

pøedseda pøedstavenstva

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA – pøedseda pøedstavenstva
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Obchodní fi rma
 Pojišśovna VZP, a.s.

Sídlo společnosti
 Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7

Identifi kační číslo
27116913

Vznik společnosti a zápis do obchodního rejstříku 
 Zápis do obchodního rejstøíku byl proveden dne 16. ledna 2004 u Mìstského soudu v Praze oddíl B, vložka 9100

Základní kapitál
 149 800 000,- Kè

Akcie
 1 000 ks  akcie na jméno v zaknihované podobì ve jmenovité hodnotì  145 000,- Kè
 30 ks akcie na jméno v zaknihované podobì ve jmenovité hodnotì 160 000,- Kè

Akcionáři
 Jediným akcionáøem je Všeobecná zdravotní pojišśovna Èeské republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3,
 IÈO: 411 97 518 

Předmět podnikání
 1.  pojišśovací èinnost podle § 7 odst. 3 zákona 363/1999 Sb. o pojišśovnictví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù 

(zákon o pojišśovnictví), ve znìní pozdìjších pøedpisù
 2.  èinnosti související s pojišśovací èinností podle § 3 odst. 4 zákona 363/1999 Sb.
 3.  pojišśovací èinnosti podle zákona è. 277/2009 Sb., o pojišśovnictví, v platném znìní (dále jen „ZPOJ“), a to v rozsahu 

pojistných odvìtví uvedených v pøíloze è. 1 k ZPOJ.
 4.  èinnost související s pojišśovací èinností podle ZPOJ, a to èinnost vzdìlávací v oblasti pojišśovnictví a jiných finanèních 

služeb.

Představenstvo 

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA pøedseda den vzniku funkce 17.záøí 2009

Ing. Jan Halama, MBA místopøedseda den vzniku funkce 11.èervna 2009

JUDr. Stanislav Trojan èlen èlenství od 18. èervence 2008

Ing. Jaromír Jungbauer èlen èlenství od 18. èervence 2008

Ing. Aleš Zbožínek èlen èlenství od 5. prosince 2008

Dozorčí rada 

Ing. Martina Šrùtová pøedseda den vzniku funkce 8. záøí 2010

Ing. Pavel Ptáèník místopøedseda den vzniku funkce 8. záøí 2010

MUDr. Pavel Vepøek èlen èlenství od 1. srpna 2008

Jménem spoleènosti jednají spoleènì dva èlenové pøedstavenstva.



Organizační

schéma
ke dni 31. 12. 2010
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Obchodní činnost 
V roce 2010 se podaøilo navázat na obchodnì velmi úspìšný 
rok 2009. Objem pøedepsaného pojistného v roce 2010 dosá-
hl 439 mil. Kè, což je nárùst o 56 mil. Kè ve srovnání s pøed-
chozím rokem. Tohoto výborného výsledku bylo dosaženo jak 
dalším rozšiøováním externích prodejních sítí, tak zároveò zvy-
šováním produkce vlastní obchodní služby.

Nejvìtší podíl na tomto historicky nejúspìšnìjším výsledku má 
prodej v segmentu zdravotního pojištìní cizincù. Nejdùležitìj-
ším obchodním partnerem zùstává i nadále VZP ÈR.  

Celkový výsledek je velmi cenný a to zejména v kontextu s eko-
nomickou situací roku 2010 a všemi jejími dopady na naše kli-
enty.

Likvidace pojistných událostí
Náklady na pojistná plnìní vèetnì nákladù na likvidaci pojist-
ných událostí v roce 2010 ze všech produktù pojišśovny pøed-
stavovaly celkovou èástku 138 721 tis. Pøestože došlo k nárùstu 
pøedepsaného pojistného o 55 339 tis. Kè, objem vyplacených 
nárokù zùstal konstantní s porovnáním k pøedchozímu roku. 
Tento ukazatel je dán strukturou produktu, jeho pojistnými 
podmínkami a rozsahem poskytované pojistné ochrany, která 
je obdobná veøejnému zdravotnímu pojištìní. Pojišśovna kladla 
ve zmiòovaném období dùraz na rychlost a kvalitu likvidaèní-
ho procesu ve vztahu ke klientùm i zdravotnickým zaøízením. 
Toho jsme dosáhli díky vyspìlému SW programu pro likvidaci 
pojistných událostí, který umožòuje rychlou, pøesnou a bezpro-
blémovou likvidaci, dále spoluprací s našimi obchodními part-
nery, zejména spoleènostmi, které zajišśují asistenèní služby na 
profesionální úrovni a v neposlední øadì i výbornou spoluprací 
s neustále se rozšiøující sítí smluvních zdravotnických zaøízení.

Zajištění
V rámci zajištìní byl Pojišśovnou VZP, a.s., vždy kladen dùraz na 
vysoký rating zajišśovacích spoleèností a bezpeènost pøi provo-
zování všech produktù.

Na základì tìchto požadavkù byl i v roce 2010 zajistný program 
Pojišśovny VZP, a.s., prostøednictvím zajišśovacího makléøe Van 
Breda Risk & Benefits, postaven na spolupráci s kvalitními 
a dlouhodobými obchodními partnery, a to spoleènostmi Mün-
chener Rück, RGA International Reinsurance Cy Ltd. a INTER 
PARTNER ASSISTANCE, S.A.

Pojistné produkty Pojištìní léèebných výloh pøi pobytu v zahra-
nièí, Základní zdravotní pojištìní cizincù a Zdravotní pojištìní 
cizincù byly v roce 2010 zajištìny vždy kombinací kvótového 
zajištìní a zajištìní škodního nadmìrku.

Díky vhodné kombinaci obou typù zajištìní lze konstatovat, že 
pojistný kmen Pojišśovny VZP, a.s., je velmi dobøe ochránìn 
pøed nepøíznivým vývojem škodního prùbìhu i pøed neèekanì 
nákladnými pojistnými událostmi.

Řízení rizik a compliance
Na konci prvního ètvrtletí roku 2010 byly nastaveny podmínky 
na øízení rizik integrovaným zpùsobem, tj. øídící a kontrolní sys-
tém je nastavený jako integrovaný systém øízení rizik. Tím byl eli-
minován fragmentovaný pøístup, kdy bylo riziko sice posuzová-
no kvalitnì, ale øízeno oddìlenì, bez celofiremní koordinace.

Stejnì jako nastavení øídícího a kontrolního systému v Pojišśov-
nì VZP, a.s., vycházelo z požadavkù a zadání Zákona o pojišśov-
nictví è. 277/2009 Sb., § 7, tak i zpùsob øízení rizik v Pojišśovnì 
VZP, a.s. vychází pøesnì z požadavkù Vyhlášky è. 434/2009 
Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o pojišśov-
nictví, a obsahuje stanovení vnitøních definic rizik, zásad pro ur-
èování významnosti jednotlivých rizik, stanovení zásad a metod 
øízení a stanovení zásad pro sestavení a úpravy pohotovostních 
plánù pro tato rizika: pojistné, tržní, úvìrové, operaèní (vèetnì 
právního), likvidity a koncentrace. Spoleènost není vystavena 
žádným významným cenovým, úvìrovým a likvidním rizikùm a ri-
zikùm souvisejících s tokem hotovosti.

Referát øízení rizik a compliance se snaží øídit všechna rizika, 
pøedcházet jejich možným událostem, a tak zabránit možným 
ztrátám, které s riziky souvisí. Eliminovat rizika, zejména ope-
raèní, se snaží prostøednictvím vnitøních pøedpisù, ve kterých 
jsou stanoveny procesy a kontrolní mechanismy. Referát øíze-
ní rizik a compliance pravidelnì sleduje a vyhodnocuje klíèová 
strategická rizika dle internì platných vnitøních pøedpisù. 

Strategie Pojišśovny VZP, a.s je nastavena tak, aby odpovídají-
cím zpùsobem reagovala na kroky pøijímané konkurenèními po-
jišśovnami a aby byla pøipravena vstoupit na trh s novými pojist-
nými produkty. Celková podnikatelská strategie Pojišśovny VZP, 
a.s., pro roky 2010 – 2013 se skládá z deseti strategických cílù 
k zajištìní dlouhodobé perspektivy Pojišśovny VZP, a.s., na èes-
kém trhu. Nastavení strategických cílù poukazuje na schopnost 
Pojišśovny VZP,a.s. realizovat celkovou podnikatelskou strate-
gii, zejména ve vztahu k potøebným zdrojùm a požadovanému 
èasovému horizontu. K dosažení jednotlivých strategických cílù 
bude Pojišśovna VZP, a.s. využívat jak vlastních zamìstnancù, 
tak externích poskytovatelù služeb. Rozhodujícím kriteriem 
bude profesionalita výkonu, efektivita vložených prostøedkù    
a obezøetný pøístup ve smyslu požadavkù regulátora – Èeské 
národní banky na èinnost Pojišśovny VZP, a.s. Proces øízení rizik 
je nedílnou souèástí bìžné organizaèní èinnosti a pracuje s na-
stavenými strategickými cíly.

V roce 2010 byla provedena analýza právního prostøedí v Pojiš-
śovnì VZP, a.s., resp. zjištìní všech platných vnitøních pøedpisù 
a jejich posouzení z hlediska naplòování požadavku zákonnosti 
a vzájemného souladu vnitøních pøedpisù, což bylo základním 
pøedpokladem pro zavedení compliance v Pojišśovnì VZP, a.s. 
V návaznosti na tento pøehled vnitøních pøedpisù byl proveden 
ucelený pøehled obecnì závazných právních pøedpisù vzta-
hující se k èinnosti Pojišśovny VZP, a.s., jehož pravidelná ak-
tualizace umožòuje vèasné promítání zmìn obecnì závazných 
právních norem do vnitøních pøedpisù a èinností Pojišśovny VZP, 
a.s. Pøehled a kontrola nad vnitøními pøedpisy v Pojišśovnì VZP, 
a.s. má zásadní význam pro øádné provádìní compliance, øízení 
rizik a celého øídícího a kontrolního systému. Dalším pøínosem 
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výkonu funkce compliance je, že Pojišśovna VZP, a.s. má v sou-
èasné dobì zakotvené instituty, které jsou požadovány Èeskou 
národní bankou, jako orgánem dohledu, pro øádné fungování 
øídícího a kontrolního systému. Compliance v Pojišśovnì VZP, 
a.s. je zavádìna s dùrazem kladeným na to, aby se stala sou-
èástí firemní kultury a jeho naplòovaní pak bìžným standardem 
pøi výkonu èinností všech zamìstnancù Pojišśovny VZP, a.s. 

Ostatní skutečnosti
Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by mìly vliv 
na rok 2010. Vedení spoleènosti nejsou známy žádné skuteè-
nosti po datu úèetní závìrky, které by významným zpùsobem 
ovlivnily finanèní pozici spoleènosti k datu sestavení výroèní 
zprávy.

Pojišśovna VZP, a.s., v rámci pracovnì právních vztahù postu-
puje v souladu s platnou legislativou a dùslednì ji dodržuje.

Vývoj společnosti v roce 2011
V souladu s pøijatou strategií na léta 2010-2013 Pojišśovna VZP, 
a.s.,bude usilovat o zvýšení tržní hodnoty a zvyšování tržního 
podílu. K dosažení tohoto cíle pojišśovna požádala ÈNB o udì-
lení licence na další druhy pojištìní v rámci odvìtví neživotního 
pojištìní. Licence byla pojišśovnì udìlena na podzim 2010. 
V letošním roce pokraèuje projekt Expanze 2010 v rozšíøení 
portfolia produktù.



Zpráva
o vztazích mezi

ovládající a ovládanou osobou
za účetní období roku 2010

podle §66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku
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Pøedstavenstvo spoleènosti Pojišśovna VZP, a.s. IÈ: 271 16 913, 
se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSÈ 
170 00, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským 
soudem v Praze, v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona 
è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní, zpraco-
valo tuto zprávu o vztazích mezi Všeobecnou zdravotní pojišśov-
nou ÈR, IÈ: 41197518 se sídlem Orlická 4/2020 („VZP ÈR“), 
jako ovládající osobou, a Pojišśovnou VZP, a.s., jako ovládanou 
osobou za úèetní období od 1.1.2010 do 31.12.2010 („sledo-
vané úèetní období“).

Obchodní spoleènost Pojišśovna VZP, a.s. byla bìhem sledo-
vaného úèetního období dceøinou spoleèností VZP ÈR, ve kte-
ré VZP ÈR, jako mateøská spoleènost, vlastnila 100% akcií na 
spoleènosti Pojišśovna VZP, a.s.

I. Ovládající osoba
Všeobecná zdravotní pojišśovna Èeské republiky je ve smyslu 
§ 66a zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 
znìní, ovládající osobou.

II. Ovládaná osoba
Obchodní spoleènost Pojišśovna VZP, a.s., IÈ: 271 16 913, 
se sídlem Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSÈ 
170 00, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským 
soudem v Praze v oddíle B, vložka 9100, je ve smyslu § 66a 
zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní, 
ovládanou osobou.

III. Ostatní propojené osoby
Kromì VZP ÈR a obchodní spoleènosti Pojišśovna VZP, a.s. 
další propojené osoby ve smyslu § 66a zákona è. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v platném znìní, nejsou.

IV.  Vztahy mezi ovládající 
a ovládanou osobou

VZP ÈR, jako ovládající osoba, je 100% vlastníkem obchodní 
spoleènosti Pojišśovna VZP, a.s., jako ovládané osoby.

Všechny vztahy mezi VZP ÈR a Pojišśovnou VZP, a.s. vyplývají 
jednak ze vztahù upravených v zákonì è. 513/1991 Sb., ob-
chodní zákoník, v platném znìní, a nebo jsou upravené mezi 
ovládanou a ovládající osobou na základì obèanskoprávních 
smluv (vèetnì smluv dle zákona è. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znìní).

V.  Smlouvy uzavřené mezi 
ovládanou a ovládající osobou 
během sledovaného účetního 
období

Bìhem sledovaného úèetního období byly mezi ovládanou 
a ovládající osobou uzavøeny tyto níže uvedené smlouvy s ná-
sledujícím pøedmìtem plnìní:
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Smluvní strany Typ smlouvy Předmět smlouvy

Pojišśovna VZP,a.s.
a VZP ÈR

Smlouva o refundaci 
ze dne 25.1.2010

Pøedmìtem smlouvy je povinnost Pojišśovny VZP, a.s. k zajištìní 
provedení prací souvisejících s úpravou a rozšíøením aplikace 
Offline klienta, ke které má Pojišśovna VZP, a.s. licenci, pro sít 
VZP ÈR. Offline klient pro provozní a informaèní systém StarINS 
je urèen pro zpracování agendy smluvního a cestovního pojištìní 
v pøípadì výpadku poèítaèové sítì nebo jiné nedostupnosti 
centrálního informaèního systému pro uvedené druhy pojištìní. 

Pojišśovna VZP, a.s.
a VZP ÈR

Dodatek è. 7 ze 
dne 21.6.2010 ke 
Smlouvì o obchodním 
zastoupení ze dne 
31.3.2008

Smlouva o obchodním zastoupení ze dne 31.3.2008 upravuje 
mezi smluvními stranami obchodní vztahy v oblasti pojišśovnictví. 
Pøedmìtem dodatku è. 7 je dohoda smluvních stran 
o poskytování slev na vybrané pojistné produkty realizované VZP 
ÈR (jako pojišśovacím agentem) a dále rovnìž rozšíøení pojistných 
produktù k nimž je VZP ÈR jako pojišśovací agent pojišśovnou 
VZP, a.s. zmocnìn.

Pojišśovna VZP, a.s.
a VZP ÈR (a Èeská 
podnikatelská pojišśovna)

Rámcová pojistná 
smlouva è. 
1875000259 
„Moøský koník 2010“ 
ze dne 20.5.2010 ve 
znìní dodatku è. 1 ze 
dne 21.7.2010

Touto smlouvou Pojišśovna VZP, a.s. v souèinnosti s Èeskou 
podnikatelskou pojišśovnou sjednává pojištìní léèebných výloh 
pojištìncù VZP ÈR (dìtí) pøi ozdravných pobytech v cizinì.

Pojišśovna VZP, a.s.
a VZP ÈR

Rámcová smlouva 
èíslo 1875000325 
a 1875000336 
(Povodeò 2010) ze 
dne 16.8.2010

Tato smlouva zajistí kompletní cestovní pojištìní osob k ozdravným 
pobytùm poøádaným VZP ÈR v rámci humanitární pomoci rodinám 
postiženým nièivými povodnìmi v srpnu roku 2010.

Pojišśovna VZP, a.s.
a VZP ÈR

Dohoda o ukonèení 
smlouvy o nájmu 
movitého majetku 
a další ujednání è. N – 
99 ze dne 30.9.2010

Dohoda smluvních stran o tom, že smluvní vztah založený 
Smlouvou o nájmu movitého majetku a další ujednání è. N – 99 – 
el. zabezpeèovacího zaøízení, konèí.

Pojišśovna VZP, a.s.
a VZP ÈR

Dohoda o ukonèení 
Smlouvy o spolupráci 
v oblasti výpoèetní 
techniky (ze dne 
11.1.2008) uzavøená 
dne 29.11.2010

Dohoda smluvních stran o tom, že smluvní vztah založený 
Smlouvou o spolupráci v oblasti výpoèetní techniky ze dne 
11.1.2008 (ve znìní dodatkù è. 1 ze dne 23.7.2009, dodatku 
è. 2 ze dne 4.1.2010) konèí.

Pojišśovna VZP, a.s.
a VZP ÈR

Smlouva o spolupráci 
v oblasti výpoèetní 
techniky è. 01/2010 
ze dne 29.11.2010

Závazek VZP ÈR zajišśovat pro pracovištì obchodní spoleènosti 
Pojišśovna VZP, a.s., umístìná na základì Rámcové smlouvy 
o spolupráci ze dne 1.6.2007 v pronajatých kanceláøských 
prostorách VZP ÈR v dohodnutých lokalitách VZP ÈR a vybavená 
prostøedky výpoèetní techniky a tiskárnami zakoupenými 
Pojišśovnou VZP, a.s. do jejího majetku, služby specifikované 
v èl. II. této smlouvy (napø. uživatelskou podporu pøi øešení 
incidentù v souvislosti s provozem PC a tiskáren, údržby lokálnì 
pøipojených tiskáren, instalaci programù dodaných ze strany 
Pojišśovny VZP, a.s. apod.) .
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Plnìní a protiplnìní poskytnutá na základì všech výše uvede-
ných smluv byla uskuteènìna na základì obvyklých podmínek 
na trhu a na základì obecnì závazných právních pøedpisù. 

I.  Jiná plnění poskytnutá ovládanou 
osobou ovládající osobě

Pojišśovna VZP, a.s. ve sledovaném období, kromì plnìní po-
skytnutých na základì shora uvedených smluv, neposkytla VZP 
ÈR žádná jiná další plnìní.

II.  Ostatní opatření uskutečněná 
v zájmu nebo na popud ovládající 
osoby

V prùbìhu sledovaného úèetního období nebyla v zájmu èi na 
popud ovládající osoby pøijata èi uskuteènìna žádná opatøení 
mimo rámec bìžných opatøení uskuteèòovaných na základì 
ustanovení obecnì závazných právních pøedpisù ovládanou 
osobou ve vztahu k ovládající osobì.

III.  Újmy vzniklé ovládané osobě 
a způsob její úhrady

Ovládané osobì nevznikla na základì uzavøených smluv, jiných 
právních titulù, ostatních opatøení a poskytnutých plnìní èi pøi-
jatých protiplnìní žádná újma.

IV. Záruky
Ovládající osoba neposkytla ovládané osobì žádné záruky.

V. Závěr 
Na základì výše uvedeného lze konstatovat, že vzájemné vzta-
hy obou subjektù probíhají na základì smluvních vztahù v soula-
du se zákonem è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném 
znìní, a ostatními právními pøedpisy ÈR korektnì a bez zvýhod-
nìní nìkteré ze stran.

Tato zpráva byla zpracována pøedstavenstvem spoleènosti Po-
jišśovna VZP, a.s. dle § 66a zákona è. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, v platném znìní, dne 28.3.2011.



Zpráva
nezávislého auditora
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Přehled
o změnách

vlastního kapitálu
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Základní 
kapitál
tis. Kč

Rezervní 
fondy
tis. Kč

Kapitálové 
fondy
tis. Kč

Nerozdělený 
zisk

tis. Kč

Zisk (ztráty)
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Zůstatek k 1.1. 2009 100 000 10 127 115 41 487 30 568 182 298

Zisk/ztráta za úèetní 
období

0 0 0 0 19 297 19 297

z toho: èistý zisk/ztráta za 
úèetní období *)

0 0 0 0 10 690 10 690

Dividendy 0 0 0 0 - 20 000 - 20 000

Pøevody do fondù 0 1 528 3 111 0 - 4 639 0

Použití fondù 0 0 - 1 983 0 0 - 1 983

Nerozdìlený zisk 0 0 0 5 930 - 5 930 0

Zvýšení základního kapitálu 20 000 0 0 - 20 000 0 0

Zůstatek
k 31. 12. 2009 120 000 11 655 1 243 27 417 19 297 179 613

Zůstatek k 1.1. 2010 120 000 11 655 1 243 27 417 19 297 179 613

Zisk/ztráta za úèetní 
období

0 0 0 0 23 959 23 959

z toho: èistý zisk/ztráta za 
úèetní období *)

0 0 0 0 5 104 5 104

Dividendy 0 0 0 0 -17 000 - 17 000

Pøevody do fondù 0 964 3 751 - 2 417 - 2 297 0

Použití fondù 0 0 - 2 538 0 0 - 2 538

Nerozdìlený zisk 0 0 0 0 0 0

Zvýšení základního kapitálu 29 800 0 0 - 25 000 0 4 800

Zůstatek
k 31. 12. 2010 149 800 12 619 2 456 0 23 959 188 834



Rozvaha
ke dni 31. 12. 2010
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Legenda Číslo
řádku

Minulé období
(čistá výše) tis. Kč

Hrubá
výše

tis. Kč

Úprava
tis. Kč

Čistá výše
tis. Kč

AKTIVA

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 1 0 0 0 0

B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 2 68 718 126 862 80 414 46 448

a) zøizovací výdaje 3 0 1 866 1 866 0

b) goodwill 4 0 0 0 0

C. Finanční umístění (investice) 5 208 126 265 200 0 265 200

I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 6 550 550 0 550

a) provozní nemovitosti 7 550 550 0 550

II. Finanèní umístìní v podnikatelských seskupeních 8 0 0 0 0

1. Podíly v ovládaných osobách 9 0 0 0 0

2.  Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a pùjèky tìmto osobám 10 0 0 0 0

3. Podíly s podstatným vlivem 11 0 0 0 0

4.  Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má úèetní jednotka podstatný 
vliv, a pùjèky tìmto osobám

12 0 0 0 0

III. Jiná finanèní umístìní 13 207 576 264 650 0 264 650

1.  Akcie a ostatní cenné papíry s promìnlivým výnosem, ostatní podíly 14 0 0 0 0

2.  Dluhové cenné papíry 15 207 576 241 646 0 241 646

3. Finanèní umístìní v investièních sdruženích 16 0 0 0 0

4. Ostatní pùjèky 17 0 0 0 0

5. Depozita u finanèních institucí 18 0 23 004 0 23 004

6. Ostatní finanèní umístìní 19 0 0 0 0

IV. Depozita pøi aktivním zajištìní 20 0 0 0 0

D.  Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 21 0 0 0 0

E. Dlužníci 22 60 638 32 958 0 32 958

I. Pohledávky z operací pøímého pojištìní 23 24 257 14 031 0 14 031

1. pojistníci 24 10 493 3 068 0 3 068

2. zprostøedkovatelé 25 13 764 10 963 0 10 963

II. Pohledávky z operací zajištìní 26 12 613 5 511 0 5 511

III. Ostatní pohledávky 27 23 767 13 416 0 13 416

F. Ostatní aktiva 28 53 810 81 914 14 201 67 713

I.  Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 29 13 828 25 905 14 201 11 704

II.  Hotovost na úètech u finanèních institucí a hotovost v pokladnì 30 39 982 55 793 0 55 793

III. Jiná aktiva 31 0 216 0 216

G. Přechodné účty aktiv 32 35 707 37 942 0 37 942

I. Nabìhlé úroky a nájemné 33 0 0 0 0

II. Odložené poøizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom oddìlenì: 34 27 910 34 340 0 34 340

a) v životním pojištìní 35 0 0 0 0

b) v neživotním pojištìní 36 27 910 34 340 0 34 340

III. Ostatní pøechodné úèty aktiv, z toho: 37 7 797 3 602 0 3 602

a) dohadné položky aktivní 38 2 329 726 0 726

AKTIVA CELKEM 39 426 999 544 876 94 615 450 261
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Legenda Číslo
řádku

Minulé období
(čistá výše) tis. Kč

Hrubá
výše

tis. Kč

Úprava
tis. Kč

Čistá výše
tis. Kč

PASIVA

A. Vlastní kapitál 40 179 613 188 834

I. Základní kapitál, z toho: 41 120 000 149 800

a) zmìny základního kapitálu 42 0 0

b)  vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly 43 0 0

II. Emisní ažio 44 0 0

III. Rezervní fond na nové ocenìní 45 0 0

IV. Ostatní kapitálové fondy 46 0 0

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 47 12 899 15 074

VI.  Nerozdìlený zisk minulých úèetních období nebo neuhrazená ztráta minulých úèetních období 48 27 417 0

VII. Zisk nebo ztráta bìžného úèetního období 49 19 297 23 959

B. Podřízená pasiva 50 0 0

C. Technické rezervy 51 165 556 238 451 25 929 212 522

1. Rezerva na nezasloužené pojistné 52 124 801 188 618 20 169 168 449

z toho: a)  Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odv. životních pojištìní 53 0 0 0 0

b)  Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k pojistným odv. neživotních pojištìní 54 124 801 188 618 20 169 168 449

2. Rezerva pojistného životních pojištìní 55 0 0 0 0

3. Rezerva na pojistná plnìní 56 40 755 49 833 5 759 44 073

z toho: a)  Rezerva na pojistná plnìní vztahující se k pojistným odvìtvím životních pojištìní 57 0 0 0 0

b)  Rezerva na pojistná plnìní vztahující se k pojistným odvìtvím neživotních pojištìní 58 40 755 49 833 5 759 44 073

4. Rezerva na prémie a slevy 59 0 0 0 0

z toho: a)  Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvìtvím životních pojištìní 60 0 0 0 0

b)  Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvìtvím neživotních pojištìní 61 0 0 0 0

5. Vyrovnávací rezerva 62 0 0 0 0

6.  Rezerva na splnìní závazkù z použité technické úrokové míry 63 0 0 0 0

7. Rezerva pojistného neživotních pojištìní 64 0 0 0 0

z toho: a)  Rezerva pojistného neživotních pojištìní vztahující se k pojistným odvìtvím životních pojištìní 65 0 0 0 0

b)  Rezerva pojistného neživotních pojištìní vztahující se k pojistným odvìtvím neživotních pojištìní 66 0 0 0 0

8. Jiné rezervy 67 0 0 0 0

z toho: a)  Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvìtvím životních pojištìní 68 0 0 0 0

b)  Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvìtvím neživotních pojištìní 69 0 0 0 0

D.  Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 70 0 0 0 0

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 71 0 0

1. Rezerva na dùchody a podobné závazky 72 0 0

2. Rezerva na danì 73 0 0

3. Ostatní rezervy 74 0 0

F. Depozita při pasívním zajištění 75 0 0

G. Věřitelé 76 56 370 41 003

I. Závazky z operací pøímého pojištìní 77 10 722 2 073

II. Závazky z operací zajištìní 78 2 839 11 326

III. Výpùjèky zaruèené dluhopisem, z toho: 79 0 0

a) smìnitelné (konvertibilní) výpùjèky 80 0 0

IV. Závazky vùèi finanèním institucím 81 0 0

V. Ostatní závazky, z toho: 82 42 810 27 604

a)  daòové závazky a závazky ze sociálního zabezpeèení 83 6 457 8 293

VI. Garanèní fond Kanceláøe 84 0 0

H. Přechodné účty pasiv 85 25 461 7 903

I. Výdaje pøíštích období a výnosy pøíštích období 86 4 434 3 956

II. Ostatní pøechodné úèty pasiv, z toho: 87 21 027 3 946

a) dohadné položky pasivní 88 21 027 3 946

PASIVA CELKEM 89 426 999 450 261



Výkaz zisku
a ztrát

ke dni 31. 12. 2010
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 Legenda Číslo
řádku

Minulé období
(čistá výše) tis. Kč

Základna
tis. Kč

Mezisoučet
tis. Kč

Výsledek
tis. Kč

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

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

a) pøedepsané hrubé pojistné 2 x 439 149 x x

b) pojistné postoupené zajišśovatelùm 3 x 52 116 387 033 x

c)  zmìna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) 4 x 48 891 x x

d)  zmìna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišśovatelù (+/-) 5 294 678 5 541 43 350 343 683

2.  Převedené výnosy z fi nančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) 6 7 951 x x 4 248

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 352 x x 0

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 8 x x x x

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

aa) hrubá výše 10 x 138 721 x x

ab) podíl zajišśovatelù 11 x 14 542 124 178 x

b) zmìna stavu rezervy na pojistná plnìní (+/-): 12 x x x x

ba) hrubá výše 13 x 986 x x

bb) podíl zajišśovatelù 14 50 538 - 2 333 3 319 127 497

5.  Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) 15 0 x x 0

6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 0 x x 0

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

a) poøizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x x 80 251 x

b)  zmìna stavu èasovì rozlišených poøizovacích nákladù (+/-) 19 x x 6 430 x

c) správní režie 20 x x 118 635 x

d) provize od zajišśovatelù a podíly na ziscích 21 235 024 x 0 192 455

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 22 407 x x 465

9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) 23 0 x x 0

10.  Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka 
III.1.) 24 17 011 x x 27 515

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 25 x x x x

a) pøedepsané hrubé pojistné 26 x x 0 x

b) pojistné postoupené zajišśovatelùm 27 x x 0 x

c)  zmìna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, oèištìná od zajištìní (+/-) 28 0 x 0 0

2. Výnosy z fi nančního umístění (investic): 29 x x x x

a)  výnosy z podílù se zvláštním uvedením tìch, které pocházejí z ovládaných osob 30 x x 0 x

b)  výnosy z ostatního finanèního umístìní (investic), se zvláštním uvedením tìch, které 
pocházejí z ovládaných osob, v tom:

31 x x x x

ba) výnosy z pozemkù a staveb nemovitostí 32 x 0 x x

bb) výnosy z ostatních investic 33 x 0 0 x

c) zmìny hodnoty finanèního umístìní (investic) 34 x x 0 x

d) výnosy z realizace finanèního umístìní (investic) 35 0 x 0 0

3. Přírůstky hodnoty fi nančního umístění (investic) 36 0 x x 0

4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 37 0 x x 0

5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 38 x x x x

a) náklady na pojistná plnìní: 39 x x x x

aa) hrubá výše 40 x 0 x x

ab) podíl zajišśovatelù 41 x 0 0 x

b) zmìna stavu rezervy na pojistná plnìní (+/-): 42 x x x x

ba) hrubá výše 43 x 0 x x

bb) podíl zajišśovatelù 44 0 0 0 0

6.  Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): 45 x x x x

a)  zmìna stavu rezervy pojistného životních pojištìní: 46 x x x x

aa) zmìna stavu hrubé výše 47 x 0 x x

ab) podíl zajišśovatelù 48 x 0 0 x

b)  zmìna stavu ostatních technických rezerv, oèištìná od zajištìní 49 0 x 0 0
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 Legenda Číslo
řádku

Minulé období
(čistá výše) tis. Kč

Základna
tis. Kč

Mezisoučet
tis. Kč

Výsledek
tis. Kč

7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 50 0 x x 0

8. Čistá výše provozních nákladů: 51 x x x x

a) poøizovací náklady na pojistné smlouvy 52 x x 0 x

b)  zmìna stavu èasovì rozlišených poøizovacích nákladù (+/-) 53 x x 0 x

c) správní režie 54 x x 0 x

d) provize od zajišśovatelù a podíly na ziscích 55 0 x 0 0

9. Náklady na fi nanční umístění (investice): 56 x x x x

a)  náklady na správu finanèního umístìní (investic), vèetnì úrokù 57 x x 0 x

b) zmìna hodnoty finanèního umístìní (investic) 58 x x 0 x

c)  náklady spojené s realizací finanèního umístìní (investic) 59 0 x 0 0

10. Úbytky hodnoty fi nančního umístění (investic) 60 0 x x 0

11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 61 0 x x 0

12.  Převod výnosů z fi nančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 62 0 x x 0

13.  Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) 63 0 x x 0

III. NETECHNICKÝ ÚČET

1.  Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 64 17 011 x x 27 515

2.  Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) 65 0 x x 0

3. Výnosy z fi nančního umístění (investic): 66 x x x x

a)  výnosy z podílù se zvláštním uvedením tìch, které pocházejí z ovládaných osob 67 x x 0 x

b)  výnosy z ostatního finanèního umístìní (investic), se zvláštním uvedením tìch, které 
pocházejí z ovládaných osob, v tom:

68 x x x x

ba) výnosy z pozemkù a staveb (nemovitostí) 69 x 0 x x

bb) výnosy z ostatních investic 70 x 5 056 5 056 x

c) zmìny hodnoty finanèního umístìní (investic) 71 x x 562 x

d) výnosy z realizace finanèního umístìní (investic) 72 86 405 x 141 106 146 724

4.  Převedené výnosy fi nančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu 
pojištění 
(položka II.12.)

73 0 x x 0

5. Náklady na fi nanční umístění (investice): 74 x x x x

a)  náklady na správu finanèního umístìní (investic), vèetnì úrokù 75 x x 1 097 x

b) zmìna hodnoty finanèního umístìní (investic) 76 x x 0 x

c)  náklady spojené s realizací finanèního umístìní (investic) 77 75 714 x 140 487 141 584

6.  Převod výnosů z fi nančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění 
(položka I.2.) 78 7 951 x x 4 248

7. Ostatní výnosy 79 8 247 x x 7 415

8. Ostatní náklady 80 3 080 x x 5 105

9. Daň z příjmů z běžné činnosti 81 4 385 x x 8 505

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 82 20 532 x x 22 212

11. Mimořádné výnosy 83 46 x x 60

12. Mimořádné náklady 84 0 x x 0

13. Mimořádný zisk nebo ztráta 85 46 x x 60

14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 86 0 x x 0

15.  Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 87 1 281 x x -1 688

16. Zisk nebo ztráta za účetní období (položka III.3.) 88 19 297 x x 23 959



Příloha účetní závěrky
Účetní postupy

Ostatní údaje
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Účetní postupy

Základní zásady zpracování účetní závěrky

Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka je sestavena 
v souladu se zákonem è.563/1991 Sb., o úèetnictví, v platném 
znìní, vyhláškou MF è. 502/2002 Sb., kterou se provádìjí nì-
která ustanovení zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví, ve znì-
ní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou pojiš-
śovnami, v platném znìní. Úèetnictví respektuje obecné úèetní 
zásady, pøedevším zásadu oceòování majetku reálnou hodno-
tou a historickými cenami, zásadu úètování ve vìcné a èasové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a pøedpoklad schopnosti úèetní 
jednotky pokraèovat v èinnosti v dohledné budoucnosti. Èástky 
v úèetní závìrce a v pøíloze jsou zaokrouhleny na tisíce èeských 
korun, není-li uvedeno jinak. V prùbìhu roku 2010 nedošlo 
k žádným zmìnám úèetních metod a postupù. 

V roce 2010 došlo ke snížení aktiv a pasiv v oblasti krátkodo-
bých závazkù a pohledávek proti roku 2009 v objemu 14 194 
tis.Kè. Jedná se o zrušení prùbìžné položky (úèet 368 000), 
prostøednictvím, které se úètovaly souvztažnì pohledávky z pro-
vozního systému pro uzavírání pojistných smluv za zprostøedko-
vateli pojištìní. V závìru roku 2010 se úèet 368 000 pro tento 
úèel pøestal používat a pohledávky za zprostøedkovali pojištìní 
se úètují pøímo. Dále se jedná o vyrovnání prùbìžné položky 
na úètu 327 000 sloužící pro pøenos závazkù z programu pro 
likvidaci pojistných událostí, kdy tento úèet je vždy k 31.12. vy-
rovnán tj. vynulován a je tvoøena dohadná položka na pøípadné 
reklamace. 

V roce 2010 došlo k mimoøádnému odpisu pojistného kmene 
v objemu 3 176 tis.Kè a to z dùvodu jeho pøecenìní.

Předepsané hrubé pojistné

Pøedepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré èástky pojistné-
ho uvedené na pojistných smlouvách nezávisle na skuteènosti, 
zda se tyto èástky vztahují zcela nebo z èásti k pozdìjším úèet-
ním obdobím.

Operace zajištění

Pøi operacích zajištìní se mezi prvopojistitelem (spoleènost) 
a zajišśovateli vyúètovávají položky, na nichž se smluvnì strany 
dohodly v zajistné smlouvì. Spoleènost vyúètovává se zajišśova-
teli podíly na pøedepsaném hrubém pojistném a na nákladech 
na pojistná plnìní.

Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnìní se úètují ve výši èástek pøiznaných 
k výplatì pojistných plnìní na základì zlikvidovaných pojistných 
událostí. Náklady na pojistná plnìní se snižují o pøijaté regresy 
a obdobné nároky spoleènosti.

Náklady na pojistné smlouvy

Náklady na pojistné smlouvy zahrnují náklady související s uza-
vøením tìchto smluv, zejména náklady na tiskopisy, provize po-
jišśovacím zprostøedkovatelùm, propagaci a reklamu a vstupní 
lékaøské prohlídky klientù ZPC. 

Pojistně technické rezervy a podíly zajistitelů 
na těchto rezervách

K plnìní závazkù z provozované pojišśovací èinnosti, které jsou 
pravdìpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo oka-
mžik, ke kterému vzniknou, tvoøí spoleènost v souladu se záko-
nem o pojišśovnictví technické rezervy. Správnost výše technic-
kých rezerv je posouzena odpovìdným matematikem v souladu 
s §81 odst.2 zákona 277/2009 Sb., o pojišśovnictví.

.: Rezervu na nezasloužené pojistné

.: Rezervu na pojistná plnìní
Všechny tvoøené rezervy jsou analyticky èlenìny dle jednotli-
vých provozovaných pojistných produktù.

Rezerva na nezasloužené pojistné

Je tvoøena z èásti pøedepsaného hrubého pojistného, které se 
vztahuje k budoucím úèetním obdobím. Rezerva vstupuje do 
zajištìní. Je tvoøena prùbìžnì z každé uzavøené pojistné smlou-
vy, úètována vždy na konci mìsíce. Rozpouštìní rezervy se 
provádí vždy k poslednímu dni kalendáøního mìsíce. Výpoèty 
a zaúètování podílù zajišśovatelù na tvorbì a rozpouštìní rezer-
vy jsou provádìny ètvrtletnì vždy k poslednímu dni kalendáøní-
ho ètvrtletí.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva je urèena ke krytí závazkù z pojistných událostí:

.:  v bìžném úèetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto 
období nezlikvidovaných (RBNS). 

  Stanoví se na základì diagnóz v procesu likvidace pojistných 
událostí. Rezerva vstupuje do zajištìní. Její tvorba, rozpouš-
tìní a pøíslušné podíly zajistitele se úètují vždy k poslednímu 
dni kalendáøního ètvrtletí.

.:  v bìžném úèetním období vzniklých, ale v tomto období ne-
nahlášených (IBNR).

  Rezerva se stanoví matematickými metodami a metodou 
kvalifikovaného odhadu, u produktu pojištìní léèebných vý-
loh metodou trojúhelníkových schémat. Rezerva vstupuje do 
zajištìní. Její tvorba, rozpouštìní a pøíslušné podíly zajistite-
le se stanovují a úètují vždy k poslednímu dni kalendáøního 
ètvrtletí.  

Výše tvorby, èerpání a skladba finanèního umístìní technických 
rezerv podléhá schválení odpovìdným pojistným matematikem. 
Výkaz o tvorbì technických rezerv a skladbì finanèního umís-
tìní je v souladu se zákonem è. 277/2009 Sb., o pojišśovnictví 
pøedkládán Èeské národní bance.
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Finanční umístění
Cenné papíry s pevným výnosem

Cenné papíry s pevným výnosem jsou úètovány k okamžiku po-
øízení v poøizovací cenì. 

Poøizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl cenný papír 
s pevným výnosem poøízen vèetnì nakoupeného alikvotního 
úrokového výnosu a pøímých nákladù s jeho poøízením souvi-
sejících. 

Pøímé náklady nezahrnují prémie a diskonty, náklady na finan-
cování, interní správní náklady nebo náklady na držbu. 
V pøípadì dlužných cenných papírù je od okamžiku vypoøádání 
nákupu do okamžiku jejich splatnosti nebo okamžiku vypoøádá-
ní prodeje jejich ocenìní postupnì zvyšováno o nabíhající ne-
vyplacené úrokové výnosy. Okamžikem zaúètování nabìhlého 
úrokového výnosu je vždy den prodeje, resp. splatnosti,  a ko-
nec kalendáøního ètvrtletí.

Pøi prodeji èi jiném úbytku jsou cenné papíry ocenìny metodou 
prùmìrných nákupních cen. Tento postup je uplatnìn v rámci 
stejného druhu cenných papírù, stejných emitentù, stejných 
nominálních hodnot a stejných mìn, na které cenné papíry 
znìjí (cenné papíry mají shodné ISIN).

Ke konci rozvahového dne jsou cenné papíry pøecenìny na re-
álnou hodnotou. Jako reálná hodnota je použita tržní hodnota, 
která je vyhlášena na tuzemské èi zahranièní burze nebo na 
jiném veøejném organizovaném trhu. 

Po zaúètování veškerých úèetních pøípadù bìžného období je 
provedeno èasové rozlišení nákladù na správu cenných papírù. 
Objem èasovì rozlišených nákladù je úètován formou nákladù 
pøíštích období s cílem stanovit podíl z celoroèního objemu od-
mìny správci portfolia pøipadající na poøízení cenných papírù.

Depozita u fi nančních institucí

Krátkodobá depozita u bank jsou v okamžiku poøízení úètovány 
v nominálních hodnotách. Ke konci úèetního období jsou tato 
aktiva pøeceòována na reálnou hodnotu, kterou tvoøí nominální 
hodnota vèetnì èasového rozlišení úrokù. 

Dlouhodobá depozita jsou úètována v poøizovací cenì, která 
pøedstavuje nominální hodnotu. Ke konci úèetního období jsou 
do výnosù zaúètovány èasovì rozlišené úroky plnoucí z dlouho-
dobých depozit. 

Derivátové fi nanční nástroje

Spoleènost nevyužívá derivátové finanèní nástroje.

Rozdělení společných položek mezi jednotlivé 
produkty společnosti

Náklady a výnosy finanèního umístìní jsou v pøípadì potøeby 
dìleny mezi jednotlivé produkty v pomìru výše technických re-
zerv k celkovému finanènímu umístìní. 

Převod výnosů z fi nančního umístění na 
Technický účet k neživotnímu pojištění
Pøevod výnosù z netechnického úètu na technický je provádìn 
v pomìru technických rezerv a finanèního umístìní, z dùvodù 
alokace výnosù z finanèního umístìní vztahujících se k neživot-
nímu pojištìní.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v poøizovacích ce-
nách. 
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovno-
mìrných odpisù na základì jeho pøedpokládané životnosti ná-
sledujícím zpùsobem:

Zøizovací výdaje   60 mìsícù
Software   60 mìsícù

Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje od mìsíce násle-
dujícího po mìsíci, kdy byl zaøazen.

Technickým zhodnocením je výdaj na rozšíøení vybavenosti, 
použitelnosti nebo zmìnu úèelu nehmotného majetku, který 
pøevyšuje èástku 40 000,- Kè za rok u jednoho DNM a zvyšuje 
jeho vstupní cenu.

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 
rok a poøizovací cena je do 60 000 Kè, je úètován do nákladù 
pøi spotøebì a souèasnì je evidován jako drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek v podrozvahové evidenci a majetkové evi-
denci. 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v poøizova-
cích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek poøízen 
vèetnì nákladù s jeho poøízením souvisejících. Dlouhodobý 
hmotný majetek vytvoøený vlastní èinností se oceòuje vlastními 
náklady.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypoèteny me-
todou rovnomìrných odpisù na základì jeho pøedpokládané 
životnosti.

Spoleènost uplatòuje tyto roèní odpisové sazby:

Výpoèetní technika  3/4 roky 
Osobní automobily  5/8 let
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Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku 
se úètují pøímo do nákladù. Technickým zhodnocením je výdaj 
na modernizaci, rozšíøení vybavenosti, použitelnosti majetku 
pøevyšující èástku 40 000,- Kè za rok u jednoho DHM a zvyšu-
je jeho vstupní cenu.

Hmotný majetek s poøizovací cenou do 40 tis. Kè a dobou po-
užitelnosti delší než jeden rok je úètován pøi nákupu do nákladù 
a je evidován v majetkové evidenci a podrozvahové evidenci 
jako drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Přepočty cizích měn

Transakce provádìné v cizích mìnách jsou pøepoèteny a zaú-
ètovány devizovým kursem ÈNB platným v den transakce.

Všechna penìžní aktiva a pasíva vedená v cizích mìnách byla 
pøepoètena devizovým kursem zveøejnìným Èeskou národní 
bankou k datu úèetní závìrky. Všechny kursové zisky a ztráty 
z pøepoètu pohledávek a závazkù byly úètovány do výkazu zisku 
a ztráty.

Stanovení opravných položek

Opravné položky jsou vytváøeny k pohledávkám. Opravné po-
ložky vyjadøují pøechodný pokles hodnoty pohledávek stanove-
ný na základì posouzení rizik vedením spoleènosti. Opravné 
položky jsou tvoøeny paušálnì a procentuelnì na základì vì-
kové struktury pohledávek. V roce 2010 byla vytvoøena oprav-
ná položka k nedobytné pohledávce v objemu 21 tis. Kè. 
K 31.12.2010 byla tato opravná položka rozpuštìna. 

Penzĳ ní připojištění

Spoleènost poskytuje zamìstnancùm pøíspìvek na penzijní pøi-
pojištìní. 

Daň z příjmu

Daò z pøíjmu za dané období se skládá ze splatné danì a zmì-
ny stavu v odložené dani. Splatná daò zahrnuje daò vypoètenou 
z daòového základu s použitím daòové sazby platné v bìžném 
roce. Odložená daò se vykazuje u všech doèasných rozdílù 
mezi zùstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a je-
jich daòovou hodnotou. Odložená daòová pohledávka je zaú-
ètována pouze tehdy, je-li pravdìpodobné, že bude možné ji 
daòovì uplatnit v následujících úèetních obdobích. 

Rezerva na daň z příjmu

Rezerva na daò z pøíjmu nebyla tvoøena z dùvodu vyèíslení a pro-
úètování výše danì za rok 2010 do tohoto úèetního období.

Rezerva na nevyčerpanou dovolenou

Rezerva na nevyèerpanou dovolenou za rok 2010 tvoøena ne-
byla z dùvodu konstantního zùstatku neèerpané dovolené v mi-
nulých letech a z dùvodu její nevýznamnosti.

Záloha na daň z příjmu

Zálohy na daò z pøijmu byly v prùbìhu roku hrazeny v souladu 
se stanovenými termíny. Nedoplatek na dani za rok 2010 ve výši 
2 483,36 tis. Kè je vykazován v pasivech jako závazek za SR. 
 

Náklady na účetní, daňové poradenství a statu-

tární audit

Celkové náklady na úèetní, daòové poradenství a statutární au-
dit za rok 2010 pøedstavují objem ve výši 1 247 tis. Kè, z toho 
náklady na provedení auditu èiní 420 tis.Kè, náklady na daòové 
poradenství èiní 391 tis.Kè, náklady na úèetnictví èiní 436 tis. 
Kè.

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení úèetní závìrky, je zachycen v úèetních výkazech v pøí-
padì, že tyto události poskytly doplòující informace o skuteè-
nostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V pøípadì, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení úèetní 
závìrky došlo k významným událostem zohledòujícím skuteè-
nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dùsledky tìchto 
událostí popsány v pøíloze úèetní závìrky, ale nejsou zaúètová-
ny v úèetních výkazech.

Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci pøímého pojištìní dosáhla v roce 
2010 èástky 60 754 tis. Kè, v roce 2009 èástky 64 781 tis. 
Kè.



29

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena 1. ledna 2010
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2010

tis. Kč

Zøizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 99 411 5 051 0 0 104 462

Oceòovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Poøízený nehmotný 
majetek 

358 5 483 - 5 051 0 790

Poskytnuté zálohy 0 0 0
Celkem 121 380 126 863

Pořizovací cena 1. ledna 2009
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2009
tis. Kč

Zøizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 88 642 10 769 0 0 99 411

Oceòovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Poøízený nehmotný 
majetek 

3 692 7 435 - 10 769 0 358

Poskytnuté zálohy 0 0 0
Celkem 113 945 121 380

Oprávky 1. ledna 2010
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2010

tis. Kč

Zøizovací výdaje 1 866 0 1 866

Software 43 347 23 269 66 616

Ocenitelná práva 159 3 162

Oceňovací rozdíl 7 289 4 481 11 770
Celkem 52 661 27 753 80 414
Zůstatková hodnota* 68 361 45 659

Oprávky 1. ledna 2009
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2009
tis. Kč

Zøizovací výdaje 1 835 31 1 866

Software 21 977 21 370 43 347

Ocenitelná práva 132 27 159

Oceňovací rozdíl 5 984 1 305 7 289
Celkem 29 929 22 732 52 661
Zůstatková hodnota* 80 325 68 361

* Bez úètu poøízení



30

Finanční umístění 31. prosince 2010 31. prosince 2009

Druh fi nančního 
umístění

Reálná hodnota
tis. Kč

Pořizovací cena
tis. Kč

Reálná hodnota
tis. Kč

Pořizovací cena
tis. Kč

Cenné papíry s pevným 
výnosem 

241 646 248 766 207 575 211 546

Depozita u bank 23 004 23 000

Celkem 264 650 271 766 207 575 211 546

Ostatní pohledávky 31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

Pohledávky za VZP 3 132 3 161

Ostatní pohledávky
ve splatnosti 10 284 20 606

po splatnosti

Pohledávky celkem 13 416 23 767

Opravné položky k pohledávkám 2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 0 352

Tvorba opravné položky 0 0

Zrušení opravné položky 0 - 352

Použití na odpis 0

Konečný zůstatek k 31. prosinci 0 0

Pojišśovna VZP, a.s. neeviduje žádné pohledávky se zbytkovou dobou splatnosti pøes 5 let. 

Pohledávky a závazky z pasivního zajištění

Spoleènost vykazuje k 31.12.2010 aktivní saldo závazkù vùèi zajistitelùm ve výši 5 815 tis. Kè, k 31.12.2009 spoleènost vykazo-
vala pasivní saldo závazkù vùèi zajistitelùm ve výši 9 775 tis. Kè. Uvedený rozdíl je zpùsoben zejména vyúètováním poskytnutých 
záloh zajistitelùm na rok 2010 z jejich strany.

Přechodné účty pasiv a aktiv

Spoleènost vykazuje náklady a pøíjmy pøíštích období v roce 2010 ve výši 37 217 tis. Kè, v roce 2009 ve výši 33 378 tis. Kè, výda-
je pøíštích období v roce 2010 ve výši 3 956 tis.Kè a v roce 2009 ve výši 4 434 tis.Kè, výnosy pøíštích období v roce 2010 vykazují 
nulový zùstatek stejnì jako v roce 2009, dohadné položky aktivní v roce 2010 pøedstavují objem ve výši 726 tis. Kè, v roce 2009 
èinil tento objem 2 329 tis. Kè a dohadné položky pasivní v roce 2010 ve výši 3 946 tis. Kè  a v roce 2009 ve výši 21 027 tis. 
Kè, které jsou tvoøeny zejména dohadem vyplývajícím z vyúètování zajištìní a dohadem nákladù za služby spotøebované v úèetním 
období, ale v tomto období nevyfakturované.



31

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena 1. ledna 2010
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2010

tis. Kč

Stavby 550 550

Samostatné movité 
vìci a soubory 
movitých vìcí

18 378 512 - 371 18 519

Poøízený hmotný 
majetek

6 798 588 7 386

Celkem 25 726 1 100 - 371 26 455

Pořizovací cena 1. ledna 2009
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2009
tis. Kč

Stavby 653 55 - 158 550

Samostatné movité 
vìci a soubory 
movitých vìcí

15 121 3 486 - 230 18 378

Poøízený hmotný 
majetek

1 741 8 067 - 3 010 6 798

Celkem 17 516 11 608 - 3 398 25 726

Oprávky 1. ledna 2010
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2010

tis. Kč

Samostatné movité 
vìci a soubory 
movitých vìcí

11 347 3 225 0 - 371 14 201

Celkem 11 347 3 225 0 - 371 14 201
Zůstatková hodnota* 7 581 4 868

Oprávky 1. ledna 2009
tis. Kč

Odpisy
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 
2009
tis. Kč

Samostatné movité 
vìci a soubory 
movitých vìcí

7 772 3 805 0 - 230 11 347

Celkem 7 772 3 805 0 - 230 11 347
Zůstatková hodnota* 8 003 7 581

* Bez úètu poøízení

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden v podrozvahové evidenci,hodnota drobného hmotného dlouhodobého 
majetku /DDHM/ k rozvahovému dni èiní 14 445 tis.Kè, hodnota drobného nehmotného dlouhodobého majetku (DDNM) èiní  
k 31. prosinci 2010 1 816 tis.Kè, v roce 2009 hodnota DDHM èinila 14 035 tis.Kè a hodnota 2009 DDNM èinila 1 781 tis.Kè.



Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie Počet 31. prosince 2010
tis. Kč

Kmenové akcie v hodnotì 145 tis. Kè, plnì splacené 1 000 145 000

Kmenové akcie v hodnotì 160 tis. Kè, plnì splacené 30 4 800

Kmenové akcie celkem 1 030 149 800

Počet 31. prosince 2009
tis. Kč

Kmenové akcie v hodnotì 120 tis. Kè, plnì splacené 1 000 120 000

Kmenové akcie celkem 1 000 120 000

Jediný akcionář 31. prosince 2010 31. prosince 2009
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 100 % 100 %

Technické rezervy včetně podílu 
zajistitele

Rezervy na nezasloužené 
pojistné

tis. Kč

Rezervy na pojistná 
plnění
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2010 124 801 40 755 165 556 

 – Tvorba rezerv* 252 456 183 016 552 210

 – Použití rezerv - 208 808 - 179 698 - 505 244

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2010 168 449 44 073 212 522 

Rezervy na nezasloužené 
pojistné

tis. Kč

Rezervy na pojistná 
plnění
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2009 82 997 72 143 155 140 

 – Tvorba rezerv 222 200 281 586 503 786

 – Použití rezerv - 180 396 - 312 974 - 493 370

Konečný zůstatek
k 31. prosinci 2009 124 801 40 755 165 556 

Výše rezerv na pojistná plnìní z pøedchozích let k 1.1.2010 èiní 42 013 tis.Kè (hodnota je uvedena vèetnì nákladù na regresi), výše 
použitých rezerv na pojistná plnìní pøedchozích období èiní 27 632 tis.Kè. Zùstatek rezerv k 31.12.2010 èiní 14 381 tis. Kè.

*)  Z rezervy vytvoøené na nezasloužené pojistné je 297 tis. Kè èasové rozlišení pojistných smluv z roku 2009, které nebyly v infor-
maèním seznamu. V roce 2010 rozpuštìna dohadná položka proti úètu 505.
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Ostatní závazky 31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

Závazky vùèi VZP 506 563

Ostatní závazky 
ve splatnosti 26 860 42 247

po splatnosti 238 0

Ostatní závazky celkem 27 604 42 810

Pojišśovna VZP, a.s. neeviduje závazky se zbytkovou dobou splatnosti pøes 5 let. Spoleènost také nemá žádné závazky kryté záru-
kou a nemá žádné mimobilanèní závazky.

Odložená daň z příjmu

Odložená daò z pøíjmu za rok 2010 èiní 2 715 tis. Kè, k 31.12.2009 èinila 4 403 tis.Kè.

Snížení závazkù je zpùsobeno zejména zúètováním poskytnutých záloh na náklady na pojistná plnìní,které jsou úètovány proti 
závazkovým úètùm.

Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát

Správní náklady 2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

Osobní náklady (mzdy, OON, vèetnì zákonných odvodù) 57 387 67 217

Spotøeba materiálu 1 315  1 949

Poradenství 5 374 5 925

Odpisy 21 701 26 538

Nájemné, služby spojené s nájmem, spotøeba médií 11 300 18 033

Údržba IT 9 899 15 013

Ostatní správní náklady 11 659 11 224

Ostatní závazky celkem 118 635 145 899

Snížení správní režie v roce 2010 pøedstavuje zmìnu úètování nákladù souvisejících likvidací pojistných událostí do nákladù na 
pojistná plnìní v objemu 14,5% a optimalizaci nákladù v objemu 4,18%.

Analýza zaměstnanců 2010 2009

Přepočtený počet zaměstnanců

Poèet èlenù pøedstavenstva, kteøí jsou zamìstnanci 0 0

Prùmìrný poèet ostatních èlenù vedení 6 6,66

Prùmìrný poèet ostatních zamìstnancù 106,70 109,71

Celkem 112,70 116,37
Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci 1 0



2010 2009
Vedení
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Vedení
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Mzdové náklady vèetnì LPU 6 902 42 102 49 004 7 251 40 617 47 868

Odmìny èlenùm statut.orgánù 4 201 x 4 201 3 436 x 3 436

Náklady zákonných odvodù 2 276 14 610 16 886 2 465 13 392 15 857

Ostatní sociální náklady 0 0 0 0 0 0

Kromì výše uvedeného nebylo v prùbìhu roku 2010 resp.2009, akcionáøùm, èlenùm statutárních a dozorèích orgánù a øídícím 
pracovníkùm poskytnuto žádné další plnìní jak v penìžní, tak v naturální formì. Spoleènost také neeviduje žádné závazky z titulù 
dùchodù a penzí.
 

Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Hospodáøský výsledek spoleènosti bude rozdìlen v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Možné budoucí závazky

Vedení spoleènosti si není vìdomo žádných možných budoucích závazkù spoleènosti k 31. prosinci 2010.

Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by mìly významný dopad na úèetní závìrku k 31. prosinci 2010.

Výčet pojistných odvětví a činností související s pojišťovací činností

V souladu s pøílohou è.1, èást B Odvìtví neživotních pojištìní k zákonu è.277/2009 Sb., o pojišśovnictví, Pojišśovna VZP,a.s. 
požádala ÈNB o rozšíøení rozsahu povolené èinnosti o následující pojistná odvìtví: úrazové pojištìní, pojištìní nemoci, pojištìní 
škod na podzemních komunikacích jiných než drážních vozidel, pojištìní škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 a 7 
pøedmìtné pøílohy, pojištìní jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 a 7pøedmìtné pøílohy, všeobecné pojištìní 
odpovìdnosti za škodu jinou než uvedenou v odvìtvích è.10 až 12 pøedmìtné pøílohy, pojištìní rùzných finanèních ztrát, pojištìní 
právní ochrany, pojištìní pomoci osobám v nouzi bìhem cestování nebo pobytu mimo místa svého bydlištì, vèetnì pojištìní fi-
nanèních ztrát bezprostøednì souvisejících s cestováním. Licence byla Pojišśovnì VZP,a.s. udìlena na podzim roku 2010. V roce 
2011 bude Pojišśovna VZP, a.s., vyvíjet následující produkty: vlastní doplòující produkty k léèebným výlohám (úraz, pojištìní za-
vazadel, pojištìní odpovìdnosti, storno zájezdu, zásah horské služby na Slovensku), pojištìní nemocenských dávek v kombinaci 
s denními dávkami v pøípadì hospitalizace, pojištìní domácnosti a doplòující produkty, pojištìní pro zdravotnická zaøízení.
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