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SLOVO PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA
Vážení klienti,  
Vážení obchodní partneři,

v uplynulém roce Pojišťovna VZP, a.s., oslavila již své desáté výročí 
samostatné existence jako ryze české komerční pojišťovny. Byl to rok 
v mnoha ohledech významný. Zdárně jsme čelili nestabilní situaci na trhu 
v rámci zdravotního pojištění cizinců a museli jsme podniknout mnoho 
kroků pro další rozvoj společnosti. 

V důsledku nepříznivé makroekonomické situace v začátku roku jsme byli 
nuceni přistoupit ke změně obchodní koncepce včetně nepopulárních 
personálních změn. Signálem dobrého rozhodnutí je nejen splnění 
obchodního plánu, ale zejména dynamický rozvoj v dalších segmentech 
pojistného trhu. 

Svou pozici Pojišťovna VZP, a.s., posílila vyjednáním špičkového 
zajistného programu, jehož vedoucím zajistitelem je renomovaná 
společnost Swiss RE, což znamená další expanzi nejen v rámci pojištění 
průmyslových rizik velkých podniků a lůžkových zdravotnických zařízení ale 
i mnoha dalších. Současně Pojišťovna VZP, a.s., požádala ČNB o další 
rozšíření licenčního rámce na zbytek pojistných odvětví, která ve svém 
portfoliu zatím postrádala např. povinné ručení, havarijní pojištění apod. 

Zárukou stability a síly Pojišťovny VZP, a.s., je každoroční zvyšování 
základního kapitálu. V roce 2014 jsme zvýšili základní kapitál o 10 % oproti 
roku předchozímu, kvalitní hospodaření, zvyšování výnosnosti vlastního 
portfolia cenných papírů, ponechává likviditu a solventnost pojišťovny na 
výborné úrovni. 

Snažíme se intenzivněji využívat spolupráci s mateřskou společností 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, optimálně vytěžovat obchodní 
síť a nabízet klientům vysokou kvalitu za adekvátně vynaložené finanční 
prostředky, přičemž součástí je rychlá a kvalitní likvidace pojistných 
událostí. Nová obchodní koncepce si klade za cíl být komerční 
pojišťovnou první volby nejen pro klienty VZP. Chceme být důvěryhodným 
a spolehlivým partnerem pro zdravotnická zařízení, podnikatele a lékaře. 

Dali jste nám svou důvěru i v nelehkém roce 2014 a rád bych Vám, našim 
klientům a obchodním partnerům, poděkoval za Vaši dosavadní přízeň. 
Věřte, že úsilím veškeré naší práce je Vaše spokojenost a bezpečí. Moje 
poděkování proto patří také našim zaměstnancům a spolupracovníkům, 
díky nimž s námi můžete počítat jako se spolehlivým a stabilním partnerem 
pro Váš život i Vaše podnikání.

MUDr. JUDr. Petr Honěk 
Pojišťovna VZP, a .s .  
předseda představenstva 
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OBCHODNÍ FIRMA:

Pojišťovna VZP, a .s .

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 - Karlín

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

271 16 913

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

ZÁKLADNÍ KAPITÁL:

253 000 000,- Kč

AKCIE:

1 000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované 
podobě ve jmenovité hodnotě za kus 253 000,- Kč

AKCIONÁŘI:

Jediným akcionářem je Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00, 
Praha 3, IČ: 411 97 518 

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 .

PŘEDSTAVENSTVO 

JUDr. MUDr. Petr Honěk (předseda)  
ve funkci od 24 . září 2013

Ing. Jiří Mrázek, MBA (místopředseda)  
ve funkci od 12 . května 2014

Mgr. Radomíra Jahodářová (člen)  
členství od 1 . dubna 2014

MUDr. Boris Šťastný (člen)  
členství od 13 . května 2014

Ing. Aleš Zbožínek, MBA (člen)  
členství od 5 . prosince 2008

DOZORČÍ RADA 

Ing. Petr Nosek (předseda)  
ve funkci od 26 . srpna 2013

Ing. Pavel Ptáčník (místopředseda)  
ve funkci od 8 . září 2010

Ing. Miloslava Šlajsová (člen)  
členství od 12 . května 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové 
představenstva .

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SPOLEČNOSTI

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
PVZP

VALNÁ
HROMADA

0001

PŘEDSTAVENSTVO

0002

DOZORČÍ
RADA

0003

VÝKONNÝ
ŘEDITEL

1000

INTERNÍ AUDIT

1007Referát

ZÁSTUPCE 
VÝKONNÉHO ŘEDITELE

1001

SEKRETARIÁT VEDENÍ
SPOLEČNOSTI

1002Referát

POJISTNĚ
TECHNICKÝ

2100Odbor

VÝVOJ A SPRÁVA
POJISTNÝCH PRODUKTŮ

2110Oddělení

METODICKO
ORGANIZAČNÍ

2130Oddělení

REVIZE A METODIKA
LIKVIDACE POJISTNÝCH

UDÁLOSTÍ
3110Oddělení

SPRÁVA
POJIŠTĚNÍ

4120Oddělení

ÚČETNICTVÍ

6110Oddělení

VŠEOBECNÁ
ÚČTÁRNA

6111Oddělení

SPRÁVA MAJETKU
A ŘÍZENÍ PROVOZU

6112Referát

PLÁN A ROZPOČET

6120Oddělení

SPRÁVA A VÝVOJ
APLIKACÍ

7110Oddělení

STATISTIKA A METODIKA 
PROVOZU

7111Referát

SPRÁVA
INFRASTRUKTURY

7120Oddělení

KLIENTSKÝ
SERVIS

4121Referát

ZPRACOVÁNÍ
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

3120Oddělení

LIKVIDACE
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

3100Odbor

OBCHOD 
A MARKETING

4100Odbor

FINANČNÍ

6100Odbor

INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE

7100Odbor

ŘÍZENÍ RIZIK 
A COMPLIANCE

1003Referát

PERSONALISTIKA
A MZDY

1004Referát

POJISTNÁ
MATEMATIKA

1005Referát

ŘÍZENÍ BOZP, PO, 
EKOLOGIE A ÚDRŽBY

1006Referát
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Strategie Pojišťovny VZP, a.s.

Strategie Pojišťovny VZP, a.s., (dále jen „pojišťovna“)
je nastavena tak, aby všechny oblasti její činností byly 
maximálně efektivní a přispívaly ke spokojenosti a péči 
o klienty . V tomto ohledu vyvíjíme nové a zkvalitňujeme 
stávající produkty s cílem stát se multifunkční 
pojišťovnou se širokým spektrem krytí pojistných rizik . 

Strategické cíle pojišťovny jsou směřovány k zajištění 
dlouhodobé perspektivy společnosti na českém trhu . 
K dosažení vytyčených cílů má pojišťovna stanovený 
realizační tým, který koordinuje a určuje směr pro 
inovaci pojistných produktů, tvorbu nových produktů, 
zefektivňování služeb pojišťovny a zjednodušování 
veškerých procesů tak, aby výsledek byl pro stávající 
a nové klienty komfortní a uspokojoval jejich potřeby . 

Obchodní činnost

V rámci obchodní činnosti je cílem snížení produktové 
koncentrace pojišťovny a její přizpůsobení novým 
pojistným produktům .

V roce 2014 byly, v souladu se strategickým plánem 
a v reakci na vývoj na trhu, inovovány všechny stávající 
produkty pojišťovny a spuštěny nové produkty: 

• pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatelů 
ambulantní zdravotní péče, které zajišťuje komplexní 
ochranu majetku (vybavení ordinací) lékařů, přerušení 
provozu ordinace a profesní odpovědnost za 
způsobenou újmu,

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

V oblasti prodeje pojištění a obchodní služby došlo 
k významnému rozšíření spolupracujících subjektů, 
otevření dalších prodejních kanálů a prohloubení 
produktové spolupráce s již spolupracujícími subjekty . 
Dalším významným krokem je vytvoření sítě Key 
account managerů, kteří regionálně odpovídají za 
obchodní činnost pojišťovny .

Produkce roku 2014 představuje objem ve výši 
394 469 tis . Kč . Obdobně jako v roce 2013 stěžejními 
produkty jsou zdravotní pojištění cizinců a cestovní 
pojištění, ke kterým se významně přidal produkt 
pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů .

Likvidace pojistných událostí

Náklady na pojistná plnění včetně nákladů na likvidaci 
pojistných událostí v roce 2014 ze všech produktů 
pojišťovny představovaly celkovou částku 142 206 
tis . Kč . Registrováno bylo celkem 28 342 pojistných 
událostí . 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 . 

Zajištění

V rámci zajištění byl Pojišťovnou VZP, a.s., vždy 
kladen důraz na vysoký rating zajišťovacích společností 
a bezpečnost při provozování všech produktů .

Na základě těchto požadavků byl i v roce 2014 zajistný 
program Pojišťovny VZP, a.s., prostřednictvím 
zajišťovacího makléře Van Breda Risk & Benefits, 
postaven na spolupráci s kvalitními a dlouhodobými 
obchodními partnery, a to společnostmi Munich Re, 
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, 
Česká podnikatelská pojišťovna, a .s ., VIG Re . 

Pojistné produkty Pojištění léčebných výloh při pobytu 
v zahraničí, Základní zdravotní pojištění cizinců 
a Zdravotní pojištění cizinců byly v roce 2014 zajištěny 
vždy kombinací kvótového zajištění a zajištění škodního 
nadměrku .

V rámci pojištění podnikatelů a zdravotnických 
zařízení vyjednala Pojišťovna VZP, a.s. pro rok 2015 
prostřednictvím zajišťovacího makléře Price Forbes 
exkluzivní zajistný program u světově významných 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI

společností s nejlepším ratingem . Hlavním zajistitelem 
je Swiss Re Europe S.A. a dále se na zajištění podílí 
neméně známí Hannover Ruck SE, VIG Re, Amlin AG 
a Catlin Re Schwitzeland 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 .

Řídící a kontrolní systém 
Pojišťovny VZP, a.s.

Řízení a organizaci Pojišťovny VZP, a.s. (dále 
jen „Pojišťovna“) upravuje soustava obecně 
závazných právních předpisů a vnitřních ří¬dí¬cích 
aktů Pojišťovny, navazujících systémově na řídící 
a kontrolní systém Pojišťovny . Řídící a kontrolní systém 
v Pojišťovně je založen na řadě vnitřních předpisů 
Pojišťovny, z nichž vyplývají práva a povinnosti nejen 
pro zaměstnance Pojišťovny, ale i pro představenstvo 
a pro dozorčí radu Pojišťovny . Řídící a kontrolní 
systém v Pojišťovně zakotvuje procesy a instituty, 
které umožňují řádnou správu a řízení Pojišťovny, 
řízení rizik a řádné uplatňování systému vnitřní kontroly 
a umožňuje podávat včasné informace příslušným 
úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a dávat 
informace o přijímaných a plněných opatřeních k jejich 
nápravě . 

Řídící a kontrolní systém Pojišťovny splňuje 
předpoklady řádné správy a řízení svým organizačním 
uspořádáním s řádným, průhledným a uceleným 
vymezením působností a rozhodovací pravomocí . 

V Pojišťovně jsou zavedeny takové postupy a metody, 
které včas odhalují, upozorňují a napravují vzniklá 
pochybení . Z tohoto důvodu je zaveden systém 
řízení rizik . Systém řízení rizik se v Pojišťovně skládá 
ze strategií, procesů a postupů pro identifikaci, 
kvantifikaci, monitorování, řízení a reportování rizik, 
a pokrývá všechna významná rizika, kterým je nebo 
může být Pojišťovna vystavena s přihlédnutím 
k povaze, rozsahu a složitosti činností, které Pojišťovna 
vykonává nebo hodlá vykonávat . 

Strategie a politika rizik jednoznačně stanovuje postupy 
pro každou stanovenou kategorii rizik a zpětnou vazbu 
k dozorčí radě a představenstvu Pojišťovny . Rizika 
v Pojišťovně jsou rozdělena do řízení rizik fyzických 
a finančních aktiv/pasiv (pojistné, úvěrové, tržní, 
operační včetně právního, koncentrace a riziko likvidity) 
a řízení rizik nehmotných aktiv (typu značka, produkt, 

lidé, procesy a postupy, znalosti, apod .) . Firemní řízení 
rizik je součástí podnikatelské strategie . Strategické 
cíle stanovené v celkové podnikatelské strategii 
jsou rozpracovány do dílčích cílů a pohotovostních 
plánů s určením odpovědných osob, termínů pro 
splnění uvedených aktivit, personálních a finančních 
požadavků . 

Firemní řízení rizik obsahuje i systém řízení rizik 
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 Pojišťovny – od představenstva 
přes vrcholové vedení (výkonného ředitele, zástupce 
výkonného ředitele, ředitelé odborů a vedoucí oddělení 
a referátů) až po řadové zaměstnance ve všech 
oblastech činností . 

Součástí nastaveného řídícího a kontrolního systému 
v Pojišťovně jsou také informační a komunikační 
systémy, což jsou postupy a metody, které mají za 
cíl řádné zaznamenávání všech významných činností, 
resp . procesů v Pojišťovně . Tyto informace jsou pak 
dostupné všem vedoucím zaměstnancům, a to jak 
v horizontální, tak i ve vertikální úrovni . Nedílnou 
součástí je archivace, resp . uchovávání těchto 
dokumentů .

Strategie a odpovědnost outsourcingu v Pojišťovně 
je zpracována tak, aby byla v souladu s nastavenou 
celkovou podnikatelskou strategií Pojišťovny, se 
strategickými cíli a s hodnotami a dlouhodobými zájmy 
Pojišťovny . Strategie outsourcingu stanovuje základní 
zásady pro zajišťování některých činností Pojišťovny 
na jinou osobu tak, aby bylo docíleno významu 
outsourcingu jakožto významného nástroje pro 
optimalizaci spotřeby podnikových zdrojů při orientaci 
Pojišťovny na základní strategické cíle a procesy .

Řídící a kontrolní systém se prolíná celou činností 
Pojišťovny a z toho důvodu klade důraz na 
samotnou organizaci a její stabilitu . Je zavedena 
formalizace cílů organizace, organizační řád, 
vymezení pravomocí a odpovědností jednotlivých 
zaměstnanců a organizačních útvarů, kontrola plnění 
úkolů, atd . Řídící a kontrolní systém Pojišťovny má 
nastavené kontrolní postupy, které slouží k získání 
přiměřené jistoty, že je dosahováno cílů Pojišťovny, 
a to při naplňování všech požadavků na ní kladených 
nejen obecně závaznými právními předpisy, ale 
i uznávanými mezinárodními standardy . Tyto nastavené 
kontrolní mechanismy slouží ke sledování průběhu, 
schvalování a uskutečňování procesu v Pojišťovně 
a k nezávislé kontrole prováděných výkonů . Svoji úlohu 
v nastaveném řídícím a kontrolním systému Pojišťovny 
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plní také interní audit, který vychází při své činnosti 
kromě jiného z analýzy rizik jednotlivých procesů jako 
ze základního východiska .

Ostatní skutečnosti

Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které 
by měly vliv na rok 2014 . Vedení společnosti nejsou 
známy žádné skutečnosti po datu účetní závěrky, které 
by významným způsobem ovlivnily finanční pozici 
společnosti k datu sestavení výroční zprávy .

Pojišťovna v rámci pracovně právních vztahů postupuje 
v souladu s platnou legislativou a důsledně ji dodržuje .

K 1 . 1 . 2015 došlo ke změně sídla společnosti .  
Původní adresa: Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 
Současná adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
Karlín .

Charitativní činnost 
Pojišťovny VZP, a.s.

Pojišťovna průběžně již několik let přispívá finančně na 
různé charitativní projekty, kulturní a sportovní akce . 

V roce 2014 přispěla na tyto charitativní projekty:

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

Sportovní klub Budo Hostivař - Sportovní klub 
BUDO Hostivař provozuje centrum bojových umění na 
Trhanovském náměstí v Praze již více jak 18 let

O.K. Team – významný sportovní klub zabývající se 
především bikrosem a minifotbalem

Festival Frymburg - Festival byl realizován pod 
projektem „Číslo na Boha“, jehož autorem a patronem 
je herec a zpěvák Zdeněk Podhůrský

 Angelart s.r.o. - umělecká grafická agentura jejíž 
mottem je: “Přinášet radost těm nejdůležitějším na světě 
– dětem.“

Nadační fond sportovních veteránů - nadační 
fond podporující různé sportovní akce napříč celým 
spektrem sportovních činností a věkových kategorií

Barevná devítka - multikulturní a multižánrový festival 
plný exotických vůní, hudby, tance, jídla, pití a zábavy

Český Goodwill - cílem projektu je podpora malého 
a středního podnikání, podnikatelského ducha 
a ocenění poctivé práce a odpovědného přístupu 
k okolí podniku v rámci jeho podnikatelských aktivit . 
Český Goodwill oceňuje firmy, kterých si lidé váží za 
jejich odpovědný přístup k podnikání

Dále pojišťovna podporuje celou řadu dalších dětských 
sportovních klubů, vychovávajících budoucí sportovní 
reprezentanty .

Příspěvky na podporu zdraví: 

• Podpora konference Grémia majitelů lékáren

• Podpora konferencí sdružení ambulantních lékařů

• Nemocnice Slaný

• Dětské onkologické oddělení v Motole

• Léčba dítěte – úhrada operace

• Dobrý skutek – podpora nadace zaměřující se na 
pomoc nemocným dětem s vrozenými vývojovými 
vadami

Vývoj společnosti v roce 2015

V roce 2015 bude pojišťovna pokračovat v nastolené 
strategii dalšími inovacemi ve stávajících produktech 
a vývojem dalších produktů v oblasti pojištění cizinců, 
pojištění osob a pojištění majetku a odpovědnosti 
tak, aby postupně dosáhla maximálního využití 
všech pojišťovacích licencí, které má . Současně se 
bude snažit o naplnění všech kritérií požadovanými 
Solvency II . 

Zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami za účetní 
období roku 2014

Pojišťovna VZP, a .s ., IČ: 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 rovněž jen jako „Pojišťovna VZP, a .s .“) je 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č . 90/2012 
Sb ., zákona o obchodních korporacích, v platném 
znění (dále také jen jako „ZOK”) osobou ovládanou a na 
druhé straně Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky, IČ: 411 97 518 se sídlem Orlická 4/2020 (dále 
rovněž jen jako „VZP ČR“) zřízená dle zák . č . 551/1991 
Sb ., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, 
v platném znění (dále rovněž jen 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 . 2014 do 31 . 12 . 2014 
(dále rovněž 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 propojených osobami za 
sledované účetní období, jak následuje níže .

Ovládající osoba

VZP ČR byla po celou dobu sledovaného účetního 
období 100% (slovy: sto procentním) vlastníkem akcií 
na jméno ve společnosti Pojišťovna VZP, a .s ., a je tak 
ve smyslu §74 an . ZOK tzv . ovládající osobou, za kterou 
se podle tohoto zákona rozumí osoba, která 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 IZIP, a .s ., se sídlem 
Hvězdova 33, PSČ 140 21 Praha 4, IČ: 264 33 109 
(dále jen „IZIP, a .s .“) . V této společnosti VZP ČR ke 
dni 31 . 12 . 2014 držela celkem 1 224 ks (slovy: tisíc 
dvě stě dvacet čtyři) listinných akcií na jméno, což 
představuje 51% (slovy: padesáti jedna procentní) podíl 
na základním kapitálu společnosti IZIP, a .s ., jak plyne 
ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 
2013 společnosti IZIP, a .s . ze dne 14 . 3 . 2014 a která 
je k nahlédnutí založena ve sbírce listin v obchodním 
rejstříku . 

Společnost IZIP, a .s . je tak osobou ovládanou stejnou 
ovládající osobou jako Pojišťovna VZP, a .s ., přičemž 
ve vztahu ke společnosti Pojišťovna VZP, a .s . je 
společnost IZIP, a .s . tzv . propojenou osobou . 

Vztahy mezi propojenými osobami, 
úloha ovládané osoby a způsob 
a prostředky ovládání

Vztah mezi VZP 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 .

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI  

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014
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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 253 .000,- Kč (slovy: dvě stě 
padesát tři tisíc korun českých), což představuje 100% 
podíl na základním kapitálu společnosti Pojišťovna VZP, 
a .s .

Vztah mezi VZP ČR a společností 
IZIP, a.s.

VZP ČR, jakožto ovládající osoba, byla ke dni 31 . 12 . 
2014 51% (jednapadesáti procentním) vlastníkem 
akcií obchodní společnosti IZIP, a .s ., jakožto ovládané 
osoby .

VZP ČR, jakožto ovládaná osoba, držela ke dni 
31 . 12 . 2014 ve společnosti IZIP, 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: 
jednapadesáti procentní) podíl na základním kapitálu 
společnosti IZIP, 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 .

Pojišťovna VZP, a .s . je jako osoba ovládaná ovládána 
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 . 

 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 IZIP, a .s ., jakožto 
propojenými osobami, vyplývají a jsou upraveny 
příslušnými ustanoveními obsaženými v ZOK, nebo 
jsou upravené 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 během 
sledovaného účetního období:

Název smlouvy Předmět smlouvy Poskytnuté plnění

Dodatek č .4 ze dne 12 .2 .2014 ke 
smlouvě o obchodním zastoupení ze 

dne 16 .04 .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 .5 ze dne 28 .2 .2014 ke 
smlouvě o obchodním zastoupení ze 

dne 16 .04 .2012

Dodatkem byly aktualizovány provizní 
přílohy smlouvy .

Na základě tohoto dodatku nebylo 
poskytnuto jedné ani druhé straně 

žádné plnění .

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 .

Mezi Pojišťovnou VZP, a .s . a společností IZIP, a .s . jako 
propojenými osobami, nebyly ve sledovaném účetním 
období žádné smlouvy uzavřeny .

Jiná plnění poskytnutá mezi 
propojenými osobami

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 . 

Mezi Pojišťovnou VZP, a .s . a společností IZIP, 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 
přesáhnul 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 
zjištěného dle poslední účetní závěrky dle § 82 odst . 2 . 
písm . d) ZOK . 

V zájmu či na popud obchodní společnosti IZIP, 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 IZIP, 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 .

Statutární orgán společnosti Pojišťovna VZP, a .s . 
jako osoby ovládané uvádí dále, že pro ovládanou 
společnost plynou ze vztahu mezi ní a VZP ČR jako 
osobou ovládající výhody, když VZP ČR je ekonomicky 
významnou a stabilní osobou . Pojistný kmen ovládané 
osoby je tvořen z velké většiny pojištěnci VZP ČR, 
tedy pojištěnci osoby ovládající . Ve všech směrech tak 

převládají výhody a možná budoucí rizika ve smyslu 
ust . § 82 odst . 4) nejsou v současnosti pro osobu 
ovládanou známa . Pojišťovně VZP, a .s . jako osobě 
ovládané nevznikla v této souvislosti žádná újma, 
a proto nemusela a nemusí být žádná újma vyrovnána .

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 .



15 || 14

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO 
AUDITORA
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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. 2014 230 000 18 692 2 670 0 27 584 278 946

Zisk/ztráta za účetní 
období

0 0 0 0 13 495 13 495

Dividendy 0 0 0 0 0  0

Převody do fondů 0 1 379 3 205 0 - 4 584 0

Použití fondů 0 0 -3 180 0 0 -3 180

Nerozdělený zisk 0 0 0 0 0 0

Zvýšení  zákl. kapitálu 23 000 0 0 0 - 23 000 0

Zůstatek k 31. 12. 2014 253 000 20 071 2 695 0 13 495 289 261

Zůstatek k 1 .1 . 2013 210 000 16 725 2 093 0 39 331 268 149

Zisk/ztráta za účetní 
období

0 0 0 0 27 584 27 584

Dividendy 0 0 0 0 - 14 000 - 14 000

Převody do fondů 0 1 967 3 364 0 - 5 331 0

Použití fondů 0 0  -2 787 0 0 -2 787

Nerozdělený zisk 0 0 0 0 0 0

Zvýšení  zákl. kapitálu 20 000 0 0 0 - 20 000 0

Zůstatek k 31. 12. 2013 230 000 18 692 2 670 0 27 584 278 946

PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO KAPITÁLU
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Pojišťovna: Pojišťovna VZP, a .s ., Ke Štvanici 656/3, 186 00  Praha 8 - Karlín

IČ: 271 16 913 v tis . Kč (bez des . míst)

Legenda
Číslo 
řádku

Minulé 
období

Hrubá 
výše

Úprava 
(Oprávky)

Čistá 
výše

1 2 3 4

AKTIVA
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1 0 0 0 0

B. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK, Z TOHO: 2 19 007 159 313 146 665 12 648

 a) zřizovací výdaje 3 0 1 866 1 866 0

 b) goodwill 4 0 0 0 0

C. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ (INVESTICE) 5 368 443 354 682 550 354 132

 I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 6 139 787 139 787 550 139 237

  a) provozní nemovitosti 7 2 780 2 780 550 2 230

 II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 8 0 0 0 0

  1 . Podíly v ovládaných osobách 9

  2 . Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 10

  3 . Podíly s podstatným vlivem 11

  4 . Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv,  
      a půjčky těmto osobám

12

 III. Jiná finanční umístění 13 228 656 214 896 0 214 896

  1 . Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 3 691 3 691

  2 . Dluhové cenné papíry 15 153 156 167 704 0 167 704

  3 . Finanční umístění v investičních sdruženích 16

  4 . Ostatní půjčky 17

  5 . Depozita u finančních institucí 18 75 500 43 500 0 43 500

  6 . Ostatní finanční umístění 19

 IV. Depozita při aktivním zajištění 20 0 0 0 0

D. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, JE-LI NOSITELEM INVESTIČNÍHO RIZIKA 
POJISTNÍK

21 0 0 0 0

E. DLUŽNÍCI  22 28 810 30 974 0 30 974

 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 23 10 494 19 900 0 19 900

  1 . pojistníci 24 2 255 7 497 0 7 497

  2 . zprostředkovatelé 25 8 239 12 403 0 12 403

 II. Pohledávky z operací zajištění 26 6 741 1 376 0 1 376

 III. Ostatní pohledávky 27 11 575 9 698 0 9 698

F. OSTATNÍ AKTIVA 28 31 496 70 169 24 869 45 300

 I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 29 6 062 29 707 24 869 4 838

 II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 30 25 230 40 239 0 40 239

 III. Jiná aktiva 31 204 223 0 223

G. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 32 48 585 38 203 0 38 203

 I. Naběhlé úroky a nájemné 33 0 0 0 0

 II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 34 34 957 25 446 0 25 446

  a) v životním pojištění 35

  b) v neživotním pojištění 36 34 957 25 446 0 25 446

 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 37 13 628 12 757 0 12 757

  a) dohadné položky aktivní 38 3 845 3 606 0 3 606

AKTIVA CELKEM 39 496 341 653 341 172 084 481 257

ROZVAHA POJIŠŤOVEN
k 31.12.2014

PASIVA
A. VLASTNÍ KAPITÁL 40 278 946 289 261

 I. Základní kapitál, z toho: 41 230 000 253 000

  a) změny 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 ocenění 45 0 0

 IV. Ostatní kapitálové fondy 46 0 0

 V. Rezervní fond a ostatní  fondy ze zisku 47 21 362 22 766

 VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých 
účetních období

48 0 0

 VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 27 584 13 495

B. PODŘÍZENÁ PASIVA 50 0 0

C. TECHNICKÉ REZERVY 51 170 221 186 901 28 112 158 790

 1. Rezerva na nezasloužené pojistné 52 121 125 133 778 15 391 118 387

z toho: a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 53

 b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 54 121 125 133 778 15 391 118 387

 2. Rezerva pojistného životních pojištění 55

 3. Rezerva na pojistná plnění 56 49 096 53 124 12 721 40 403

z toho: a) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 57

             b) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 58 49 096 53 124 12 721 40 403

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

z toho: a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 60

             b) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 61

 5. Vyrovnávací rezerva 62 0 0 0 0

 6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 63

 7. Rezerva pojistného neživotních pojištění 64 0 0 0 0

z toho: a) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím     
                životních pojištění

65

             b) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních  
             pojištění

66

 8 . Jiné rezervy 67 0 0 0 0

z toho: a) Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění 68

             b) Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění 69

D. TECHNICKÁ REZERVA ŽIVOTNÍCH POJIŠTĚNÍ, JE-LI NOSITELEM INVESTIČNÍHO 
RIZIKA POJISTNÍK

70 0 0 0 0

E. REZERVY NA OSTATNÍ RIZIKA A ZTRÁTY 71 5 542 1 898

 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 72

 2. Rezerva na daně 73

 3. Ostatní rezervy 74 5 542 1 898

F. DEPOZITA PŘI PASÍVNÍM ZAJIŠTĚNÍ 75 0 0

G. VĚŘITELÉ 76 19 869 15 343

 I. Závazky z operací přímého pojištění 77 729 835

 II. Závazky z operací zajištění 78 7 524 2 476

 III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: 79 0 0

  a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky 80 0 0

 IV. Závazky vůči finančním institucím 81 0 0

 V. Ostatní závazky, z toho: 82 11 616 12 032

  a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 83 2 531 3 068

 VI. Garanční fond Kanceláře 84 0 0

H. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 85 21 763 15 965

 I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 86 17 586 11 396

 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 87 4 177 4 570

  a) dohadné položky pasivní 88 4 177 4 570

PASIVA CELKEM 89 496 341 481 257
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IČ: 271 16 913 v tis . Kč (bez des . míst)

Číslo 
řádku

Minulé 
období 

(Výsledek)
Základna Mezisoučet Výsledek

b 1 2 3 4

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ: 1 x x x x

 a) předepsané hrubé pojistné 2 x 394 469 x x

 b) pojistné postoupené zajišťovatelům 3 x 130 814 263 655 x

 c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) 4 x -28 569 x x

 d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) 5 283 773 -25 831 -2 738 266 394

2. PŘEVEDENÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ  (INVESTIC) Z NETECHNICKÉHO ÚČTU 
(POLOŽKA III.6.)

6 4 773 x x 5 951

3. OSTATNÍ TECHNICKÉ VÝNOSY, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ 7 0 x x 58 438

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 142 206 x x

  ab) podíl zajišťovatelů 11 x 23 527 118 679 x

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

  ba) hrubá výše 13 x -7 468 x x

  bb) podíl zajišťovatelů 14 101 238 1 226 -8 693 109 986

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) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x x 90 294 x

 b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 19 x x 9 511 x

 c) správní režie 20 x x 134 531 x

 d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 155 554 x 43 591 190 745

8. OSTATNÍ TECHNICKÉ NÁKLADY, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ 22 113 x x 24 035

9. ZMĚNA STAVU VYROVNÁVACÍ REZERVY (+/-) 23 0 x x 0

10. MEZISOUČET, ZŮSTATEK (VÝSLEDEK) TECHNICKÉHO ÚČTU K NEŽIVOTNÍMU 
POJIŠTĚNÍ (POLOŽKA III.1.)

24 31 640 x x 6 016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
POJIŠŤOVEN
k 31.12.2014

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. ZASLOUŽENÉ POJISTNÉ, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ: 25 x x x x

 a) předepsané hrubé pojistné 26 x x 0 x

 b) pojistné postoupené zajišťovatelům 27 x x 0 x

 c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-) 28 0 x 0 0

2. VÝNOSY Z FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ (INVESTIC): 29 x x x x

 a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 30 x x 0 x

 b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které 
pocházejí z ovládaných osob, v tom:

31 x x x x

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

  bb) výnosy z ostatních investic 33 x 0 0 x

 c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34 x x 0 x

 d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 35 0 x 0 0

3. PŘÍRŮSTKY HODNOTY FINANČNÍHO 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 plnění: 39 x x x x

  aa) hrubá výše 40 x 0 x x

  ab) podíl zajišťovatelů 41 x 0 0 x

 b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 42 x x x x

  ba) hrubá výše 43 x 0 x x

  bb) podíl zajišťovatelů 44 0 0 0 0

6. ZMĚNA STAVU OSTATNÍCH TECHNICKÝCH REZERV, OČIŠTĚNÁ OD ZAJIŠTĚNÍ (+/-): 45 x x x x

 a) změna stavu rezervy pojistného životních pojištění: 46 x x x x

  aa) změna stavu hrubé výše 47 x 0 x x

  ab) podíl zajišťovatelů 48 x 0 0 x

 b) změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění 49 0 x 0 0

7. PRÉMIE A SLEVY, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ 50 0 x x 0

8. ČISTÁ VÝŠE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ: 51 x x x x

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

 b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 53 x x 0 x

 c) správní režie 54 x x 0 x

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

9. NÁKLADY NA FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ (INVESTICE): 56 x x x x

 a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 57 x x 0 x

 b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58 x x 0 x

 c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 59 0 x 0 0

10. ÚBYTKY HODNOTY FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ (INVESTIC) 60 0 x x 0

11. OSTATNÍ TECHNICKÉ NÁKLADY, OČIŠTĚNÉ OD ZAJIŠTĚNÍ 61 0 x x 0

12. PŘEVOD VÝNOSŮ Z FINANČNÍHO 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
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III. NETECHNICKÝ ÚČET
1. VÝSLEDEK TECHNICKÉHO ÚČTU K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ (POLOŽKA I.10.) 64 31 640 x x 6 016

2. VÝSLEDEK TECHNICKÉHO ÚČTU K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ (POLOŽKA II.13.) 65 0 x x 0

3. VÝNOSY Z FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ (INVESTIC): 66 x x x x

 a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 67 x x 0 x

 b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které 
pocházejí z ovládaných osob, v tom:

68 x x x x

  ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 69 x 12 035 x x

  bb) výnosy z ostatních investic 70 x 4 187 16 222 x

 c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 71 x x 701 x

 d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 72 109 642 x 43 091 60 013

4. PŘEVEDENÉ VÝNOSY FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ (INVESTIC) Z TECHNICKÉHO ÚČTU K 
ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ (POLOŽKA II.12.)

73 0 x x 0

5. NÁKLADY NA FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ (INVESTICE): 74 x x x x

 a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 75 x x 1 729 x

 b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 76 x x 1 572 x

 c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 77 98 300 x 43 104 46 405

6. PŘEVOD VÝNOSŮ Z FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ (INVESTIC) NA TECHNICKÝ ÚČET K 
NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ (POLOŽKA I.2.)

78 4 773 x x 5 951

7. OSTATNÍ VÝNOSY 79 3 052 x x 6 352

8. OSTATNÍ NÁKLADY 80 7 021 x x 2 912

9. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 81 6 544 x x 2 730

10. ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ 82 27 697 x x 14 383

11. MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 83 136 x x 74

12. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 84 0 x x 0

13. MIMOŘÁDNÝ ZISK NEBO ZTRÁTA 85 136 x x 74

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI 86 0 x x 0

15. OSTATNÍ DANĚ NEUVEDENÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH POLOŽKÁCH 87 249 x x 962

16. ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (POLOŽKA III.3.) 88 27 584 x x 13 495

Sestaveno dne:

Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny:    

Předseda představenstva: MUDr . JUDr . Petr Honěk

Člen představenstva: Ing . Jiří Mrázek, MBA

Osoba odpovědná za účetnictví: Ing . Halina Trsková  Tel .: 233 006 269

Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing . Pavel Ptáčník      Tel .: 233 006 266

Základní zásady zpracování účetní 
závěrky

Účetnictví společnosti 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 . Účetnictví respektuje 
obecné účetní zásady, především zásadu oceňování 
majetku reálnou hodnotou a historickými cenami, 
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 .

K žádným změnám v účetních metodách oproti roku 
2013 nedošlo .

Předepsané hrubé pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky 
pojistného uvedené na pojistných smlouvách nezávisle 
na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo 

z části k pozdějším účetním obdobím .

Operace zajištění

Při operacích zajištění se mezi prvopojistitelem 
(společnost) a zajišťovateli vyúčtovávají položky, na 
nichž se smluvně strany dohodly v zajistné smlouvě . 
Společnost vyúčtovává se zajišťovateli podíly na 
předepsaném hrubém pojistném a na nákladech na 
pojistná plnění .

Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek 
přiznaných k výplatě pojistných plnění na základě 
zlikvidovaných pojistných událostí . Náklady na pojistná 
plnění se snižují o přijaté regresy a obdobné nároky 
společnosti .

Náklady na pojistné smlouvy

Náklady na pojistné smlouvy zahrnují náklady 
související s uzavřením těchto smluv, zejména náklady 
na tiskopisy, provize pojišťovacím zprostředkovatelům, 
propagaci a reklamu a vstupní lékařské prohlídky 
klientů ZPC .

Pojistně technické rezervy a podíly 
zajistitelů na těchto rezervách

K plnění závazků z provozované pojišťovací činnosti, 
které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je 
jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, tvoří 
společnost v souladu se zákonem o pojišťovnictví 
technické rezervy . Správnost výše technických rezerv 
je posouzena odpovědným matematikem v souladu 
s §81 odst . 2 zákona 277/2009 Sb ., o pojišťovnictví . 
Společnost tvoří následující technické rezervy:

• Rezervu na nezasloužené pojistné

• Rezervu na pojistná plnění

Všechny tvořené rezervy jsou analyticky členěny dle 
jednotlivých provozovaných pojistných produktů .

Rezerva na nezasloužené pojistné

Je tvořena z části předepsaného hrubého pojistného, 
které se vztahuje k budoucím účetním obdobím . 
Rezerva vstupuje do zajištění . Je tvořena průběžně 
z každé uzavřené pojistné smlouvy, účtována vždy 
na konci měsíce . Rozpouštění rezervy se provádí 
vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce . 
Výpočty a zaúčtování podílů zajišťovatelů na tvorbě 
a rozpouštění rezervy jsou prováděny čtvrtletně vždy 
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí .

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva je určena ke krytí závazků z pojistných 
událostí:

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Účetní postupy
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• Stanoví se na základě diagnóz v procesu likvidace 
pojistných událostí . Rezerva vstupuje do zajištění . 
Její tvorba, rozpouštění a příslušné podíly zajistitele 
se účtují vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí .

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

• Rezerva se stanoví matematickými metodami 
a metodou kvalifikovaného odhadu, u produktu 
pojištění léčebných výloh, cestovního pojištění 
a zdravotního pojištění cizinců metodou 
trojúhelníkových schémat . Na nové produkty se 
rezerva počítá použitím „Loss ratio“ . Rezerva 
vstupuje do zajištění . Její tvorba, rozpouštění 
a příslušné podíly zajistitele se stanovují a účtují vždy 
k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí .

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

Finanční umístění

Pozemky a stavby

Pořízené pozemky a stavby jsou v okamžiku pořízení 
oceněny v pořizovacích cenách . K rozvahovému 
dni se pozemky a stavby oceňují reálnou hodnotou 
stanovenou podle odborného odhadu, který je 
aktualizován nejméně jednou za pět let znalcem 
v oboru . Reálnou hodnotou se rozumí cena, za jakou 
by mohly být tyto pozemky a stavby prodány v den 
provádění jejich ocenění za obvyklých podmínek . 
Změny reálné hodnoty se vykazují (po zohlednění 
daňového dopadu) ve vlastním kapitálu a do výkazu 
zisku a ztráty se převedou v okamžiku realizace .

Společnost k rozvahovému dni posuzuje, zda nedošlo 
k indikacím trvalého snížení hodnoty pozemků a staveb . 
Pokud takové indikace existují, odhadne společnost 
na základě aktualizovaného odborného odhadu zpětně 
získatelnou částku a upraví reálnou hodnotu pozemku 
či stavby . Trvalé snížení hodnoty je vykázáno ve výkazu 
zisku a ztráty . 

Poslední ocenění nemovitosti na základě posudku 
znalce bylo provedeno pro potřeby sestavení účetní 
závěrky k 31 . 12 . 2012 a k 31 . 12 . 2013 . K 31 . 12 . 2014 
byl proveden test na trvalé snížení reálné hodnoty . Na 
základě tohoto testu nebyly zjištěny žádné indikace 
trvalého snížení hodnoty pozemků a staveb . 

Budovy/Stavby nejsou účetně odepisovány . Daňové 
odpisy jsou uplatňovány v souladu se zákonem o dani 
z příjmů v platném znění .

Dluhové cenné papíry a Akcie a ostatní 
majetkové cenné papíry („Cenné papíry“)

Cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení 
v pořizovací ceně . Pořizovací cenou se rozumí cena, 
za kterou byl cenný papír pořízen včetně nakoupeného 
alikvotního úrokového výnosu v případě dluhových 
cenných papírů a přímých nákladů s jeho pořízením 
souvisejících . 

Přímé náklady nezahrnují prémie a diskonty, náklady 
na financování, interní správní náklady nebo náklady na 
držbu . 

V případě dluhových cenných papírů je od okamžiku 
vypořádání nákupu do okamžiku jejich splatnosti 
nebo okamžiku vypořádání prodeje jejich ocenění 
postupně zvyšováno o nabíhající nevyplacené úrokové 
výnosy . Okamžikem zaúčtování naběhlého úrokového 
výnosu je vždy den prodeje, resp . splatnosti, a konec 
kalendářního čtvrtletí .

Při prodeji či jiném úbytku jsou cenné papíry oceněny 
metodou průměrných nákupních cen . Tento postup 
je uplatněn v rámci stejného druhu cenných papírů, 
stejných emitentů, stejných nominálních hodnot 
a stejných měn, na které cenné papíry znějí (cenné 
papíry mají shodné ISIN) .

Ke konci rozvahového dne jsou cenné papíry 
přeceněny na reálnou hodnotu . Jako reálná hodnota 
je použita tržní hodnota, která je vyhlášena na 
tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném 
organizovaném trhu . Změny reálné hodnoty jsou 
účtovány přes výkaz zisku a ztráty .

Po zaúčtování veškerých účetních případů běžného 
období je provedeno časové rozlišení nákladů na 
správu cenných papírů . Objem časově rozlišených 
nákladů je účtován formou nákladů příštích období 
s cílem stanovit podíl z celoročního objemu odměny 
správci portfolia připadající na pořízení cenných papírů .

Depozita u finančních institucí

Krátkodobá depozita u bank jsou v okamžiku pořízení 
účtovány v nominálních hodnotách . Ke konci účetního 
období celkovou hodnotu krátkodobých depozit tvoří 
nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků .

Dlouhodobá depozita jsou účtována v pořizovací ceně, 
která představuje nominální hodnotu . Ke konci účetního 
období jsou do výnosů zaúčtovány časově rozlišené 
úroky plynoucí z dlouhodobých depozit . 

Derivátové finanční nástroje

Společnost nevyužívá derivátové finanční nástroje .

Rozdělení společných položek 
mezi jednotlivé produkty 
společnosti

Náklady a výnosy finančního umístění jsou v případě 
potřeby děleny mezi jednotlivé produkty v poměru výše 
technických rezerv k celkovému finančnímu umístění .

Převod výnosů z finančního 
umístění na technický účet 
k neživotnímu pojištění

Převod výnosů z netechnického účtu na technický je 
prováděn v poměru technických rezerv a finančního 
umístění z důvodu alokace výnosů z finančního 
umístění vztahujících se k neživotnímu pojištění .

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 . 

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 . Společnost uplatňuje 
tyto roční odpisové sazby:

Výpočetní technika - 3/4 roky 
Inventář - 5 let 
Osobní automobily - 6 let

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného 
majetku se účtují přímo do nákladů . Technickým 
zhodnocením je výdaj na modernizaci, rozšíření 
vybavenosti, 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 .

Přepočty cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny 
a zaúčtovány devizovým kursem ČNB platným v den 
transakce .

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

Stanovení opravných položek

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám . 
Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty 
pohledávek stanovený na základě posouzení rizik 
vedením společnosti . Opravné položky jsou tvořeny 
paušálně a procentuelně na základě věkové struktury 
pohledávek . V letech 2014 a 2013 nebyly vytvořeny 
opravné položky k pohledávkám . 
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Penzijní připojištění

Společnost 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 .

Rezerva na daň z příjmu

Rezerva na daň z příjmu nebyla tvořena z důvodu 
vyčíslení a proúčtování výše daně za rok 2014 do 
tohoto účetního období .

Rezerva na nevyčerpanou 
dovolenou

K 31 . 12 . 2014 byla vytvořena rezerva na nevyčerpanou 
dovolenou v objemu 618 tis . Kč .

Záloha na daň z příjmu

Zálohy na daň z příjmu byly v průběhu roku hrazeny 
v souladu se stanovenými termíny . Přeplatek na dani 
z příjmu za rok 2014 ve výši 5 986 tis . Kč (z toho daň 
z příjmů 2 730 tis . Kč, zaplacené zálohy 8 716 tis . Kč) je 
vykazován v aktivech jako daňová pohledávka .

Náklady na účetní, daňové 
poradenství a statutární audit

Celkové náklady na účetní, daňové poradenství 
a statutární audit za rok 2014 představují objem ve výši 
1 164,02 tis . Kč, z toho náklady na provedení auditu 
činí 454,96 tis . Kč, náklady na daňové poradenství činí 
346,06 tis . Kč, náklady na mzdové účetnictví činí 363 
tis . Kč .

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 .

K 1 . 1 . 2015 došlo ke změně sídla společnosti . 
Původní adresa: Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7, 
Současná adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
Karlín .

Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla 
v roce 2014 částky 73 564 tis . Kč, v roce 2013 částky 
67 328 tis . Kč . 

Technický účet neživotního pojištění

rok 2014
předepsané 

hrubé pojistné
zasloužené 

hrubé pojistné
hrubé náklady na 

pojistná plnění
provozní výdaje 

v hrubé výši

Pojištění úrazu a nemoci 285 669 308 079  116 486 195 577

pojištění motorových vozidel 23 845 31 376 11 991 8 562

pojištění odpovědnosti za škodu 19 876 18 840 961 12 611

ostatní pojištění 65 080 64 745 12 769 13 944

Celkem  394 469  423 038  142 206  230 692

rok 2013
předepsané 

hrubé pojistné
zasloužené 

hrubé pojistné
hrubé náklady na 

pojistná plnění
provozní výdaje 

v hrubé výši

Pojištění úrazu a nemoci 318 551 331 599  116 217 156 116

pojištění motorových vozidel 25 558 21 132 17 991 8 045

pojištění odpovědnosti za škodu 14 602 15 652 1 837 7 122

ostatní pojištění 29 132 37 542 7 893 26 201

celkem  387 844  405 926  143 938  197 484

rok 2014
podíl zajistitele 

na předepsaném 
pojistném

zajistná provize
podíl zajistitele na 

nákladech na pojistná 
plnění

Pojištění úrazu a nemoci 116 762 35 595 22 967

pojištění motorových vozidel 0 1 846 0

pojištění odpovědnosti za škodu 7 435 2 904 153

ostatní pojištění 6 616 3 245 407

celkem 130 814 43 591 23 527

rok 2013
podíl zajistitele 

na předepsaném 
pojistném

zajistná provize
podíl zajistitele na 

nákladech na pojistná 
plnění

Pojištění úrazu a nemoci 85 760 31 631 23 284

pojištění motorových vozidel 11 393 5 956 14 367

pojištění odpovědnosti za škodu 3 931 1 450 368

ostatní pojištění 7 843 2 893 1 581

celkem 108 926 41 930 39 600

Pojistné smlouvy jsou zavírány v sídle Společnosti, tj . na území České republiky .
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OSTATNÍ ÚDAJE
Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena 

1. ledna 2014 
tis. Kč

Přírůstky 
tis. Kč

Přeúčtování  
tis. Kč

Vyřazení 
tis. Kč

31. prosince 2014 
tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 133 771 4 740 0 842 137 669

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Pořízený nehmotný majetek 33 7 365 -7 365 0 33

Poskytnuté zálohy 0 0 0

Celkem 155 415 159 313

Pořizovací cena 

1. ledna 2013 
tis. Kč

Přírůstky tis. 
Kč

Přeúčtování 
tis. Kč

Vyřazení  
tis. Kč

31. prosince 2013  
tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 119 140 14 631 0 0 133 771

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Pořízený nehmotný majetek 1 613 13 051 -14 631 0 33

Poskytnuté zálohy 0 0 0

Celkem 142 364 155 415

Oprávky

1. ledna 2014  
tis. Kč

Odpisy  
tis. Kč

Přeúčtování  
tis. Kč

Vyřazení  
tis. Kč

31. prosince 2014  
tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 114 796 11 100 0 842 125 054

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Celkem 136 407 11 100 0 842 146 665

Zůstatková hodnota 19 007 12 648

Oprávky

1. ledna 2013  
tis. Kč

Odpisy  
tis. Kč

Přeúčtování  
tis. Kč

Vyřazení  
tis. Kč

31. prosince 2013  
tis. Kč

Zřizovací výdaje 1 866 0 0 0 1 866

Software 104 995 9 801 0 0 114 796

Ocenitelná práva 162 0 0 0 162

Oceňovací rozdíl 19 583 0 0 0 19 583

Celkem 126 606 9 801 0 0 136 407

Zůstatková hodnota 15 757 19 007

Finanční umístění 

31. prosince 2014 31. prosince 2013

Druh finančního umístění Reálná hodnota Pořizovací cena Reálná hodnota Pořizovací cena 

tis . Kč tis . Kč tis . Kč tis . Kč

Akcie a ostatní majetkové cenné 
papíry

3 691 3 603 0 0

Dluhové cenné papíry 167 704 173 265 153 156 158 855

Depozita u bank 43 500 43 500 75 500 75 500

Celkem 214 896 220 368 288 656 234 355

Dále v rámci finančního umístění společnost vykazuje 
nemovitosti ve výši 139 787 tis . Kč z toho pozemky 
tvoří 278 tis . Kč Z toho provozní nemovitosti činí 
2 230 tis . Kč (objem ve výši 2 230 tis . Kč představuje 
vlastní využití kancelářských prostor) . Pojišťovna VZP, 
a .s . nepovažuje předmětné zhodnocení za finanční 
umístění, s ohledem ke krytí rezerv a tím závazků 
vůči klientům . Nemovitost pořízena v roce 2012 ve 
výši 135 000 tis . Kč slouží ke krytí technických rezerv 
v objemu povoleném vyhláškou tj . 10% z hrubé 
technické rezervy 18 189 tis . Kč . Nově pořízená 
nemovitost v roce 2013 ve výši 4 200 tis . Kč slouží ke 
krytí technických rezerv v plné výši . 

Pořizovací cena nemovitostí v objemu 135 mil . Kč 
- administrativní budovy postavené na pozemku 
(číslo parcely 263) a pozemkové parcely (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 1 019 m2 byla stanovena 
soudním znalcem jmenovaným soudem ke stanovení 
obvyklé ceny nemovitostí . Administrativní budova byla 
zavedena do majetku pojišťovny k datu 21 . 12 . 2012 tj . 
zápisu vkladu vlastnického práva Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj .

Pořizovací cena nemovitostí v objemu 4,2 mil . Kč 
– pozemku a bytů v obytném domě postavené na 
pozemku (číslo parcely 671) a pozemkové parcely 
(zastavěná plocha a nádvoří 670) o výměře 78 m2 byla 
stanovena soudním znalcem jmenovaným soudem 
ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí . Byty a pozemek 
byly zavedeny do majetku pojišťovny k datu 9 . 12 . 
2013 tj . zápisu vkladu vlastnického práva Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu .

Ostatní pohledávky 

31. prosince 2014  
tis. Kč

31. prosince 2013  
tis. Kč

Pohledávky za VZP 2 359 2 064

Ostatní pohledávky ve splatnosti 7 339 9 511

po splatnosti 0 0 

Pohledávky celkem 9 698 11 575
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Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky

1. ledna 2014  
tis. Kč

Odpisy  
tis. Kč

Přeúčtování  
tis. Kč

Vyřazení  
tis. Kč

31. prosince 2014 
 tis. Kč

Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí

23 983 3 407 0 2 522 24 869

Celkem 23 983 3 407 0 2 522 24 869

Zůstatková hodnota 6 062 4 838

Oprávky

1. ledna 2013  
tis. Kč

Odpisy  
tis. Kč

Přeúčtování  
 tis. Kč

Vyřazení  
tis. Kč

31. prosince 2013 
tis. Kč

Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí

19 974 4 009 0 0 23 983

Celkem 19 974 4 009 0 0 23 983

Zůstatková hodnota 8 843 6 062

Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
je veden v podrozvahové evidenci, hodnota 
drobného hmotného dlouhodobého majetku /DDHM/ 
k rozvahovému dni činí 14 929 tis . Kč, hodnota 

drobného nehmotného dlouhodobého majetku /DDNM/ 
činí k 31 . prosinci 2014 2 432 tis . Kč, v roce 2013 
hodnota DDHM činila 14 844 tis . Kč a hodnota 2013 
DDNM činila 2 427 tis . Kč .

Opravné položky k finančnímu umístění

2014 
tis. Kč

2013 
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 0 0

Tvorba opravné položky 550 0

Zrušení opravné položky 0 0

Použití na odpis 0 0

Konečný zůstatek k 31. prosinci 550 0

Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie

Počet 31. prosince 2014  tis. Kč

Kmenové akcie v hodnotě 253 tis. Kč, plně splacené 1 000 253 000

Kmenové akcie celkem 1 000 253 000

Počet
31. prosince 2013  

 tis. Kč

Kmenové akcie v hodnotě 230 tis. Kč, plně splacené 1 000 230 000

Kmenové akcie celkem 1 000 230 000

Opravné položky k pohledávkám

2014 
tis. Kč

2013  
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 0 0

Tvorba opravné položky 0 0

Zrušení opravné položky 0 0

Použití na odpis 0 0

Konečný zůstatek k 31. prosinci 0 0

Pojišťovna VZP, a .s . neeviduje žádné pohledávky po 
splatnosti 5 let .

Pohledávky a závazky z pasivního 
zajištění

Společnost vykazuje k 31 . 12 . 2014 pasivní saldo 
závazků vůči zajistitelům ve výši 1 100 tis . Kč, k 31 . 12 . 
2013 společnost vykazovala pasivní saldo závazků vůči 
zajistitelům ve výši 783 tis . Kč . 

Přechodné účty pasiv a aktiv

Společnost vykazuje náklady a příjmy příštích období 
v roce 2014 ve výši 34 594 tis . Kč (2013: 44 793 tis . Kč), 
výdaje příštích období v roce 2014 ve výši 2 699 tis . 
Kč (2013: 2 566 tis . Kč), výnosy příštích období v roce 
2014 činí 8 697 tis . Kč, v roce 2013 představovaly 
objem ve výši 15 020 tis . Kč, dohadné položky aktivní 
v roce 2014 představují objem ve výši 3 606 tis . 
Kč (2013: 3 845 tis . Kč) a dohadné položky pasivní 
v roce 2014 ve výši 4 570 tis . Kč (2013: 4 177 tis . Kč), 
které jsou tvořeny zejména dohadem vyplývajícím 
z vyúčtování zajištění a dohadem nákladů za služby 
spotřebované v účetním období, ale v tomto období 
nevyfakturované .

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena 

1. ledna 2014 
tis. Kč

Přírůstky 
tis. Kč

Přeúčtování 
tis. Kč

Vyřazení 
tis. Kč

31. prosince 2014  
tis. Kč

Samostatné movité věci 30 045 2 184 0 2 522 29 707

a soubory movitých věcí

Pořízený hmotný majetek 0 2 184 2 184 0 0

Celkem 30 045 4 368 2184 2 522 29 707

Pořizovací cena 

1. ledna 2013 
tis. Kč

Přírůstky 
tis. Kč

Přeúčtování 
tis. Kč

Vyřazení 
tis. Kč

31. prosince 2013  
tis. Kč

Samostatné movité věci 28 817 1 228 0 0 30 045

a soubory movitých věcí

Pořízený hmotný majetek 0 1 228 1 228 0 0

Celkem 28 817 2 456 1 228 0 30 045

Pořízené stavby a nemovitosti jsou popisovány v části 
finančního umístění . 
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Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty

Správní náklady

 2014 
tis. Kč

 2013  
tis. Kč

Osobní náklady (mzdy, OON, včetně zákonných odvodů) 74 449 64 695

Spotřeba materiálu 1 569 966

Nákup drobného majetku 1 544 904

Poradenství 4 528 4 648

Odpisy 13 223 12 628

Nájemné, služby spojené s nájmem, spotřeba médií 13 373 12 551

údržba IT, infrastruktura 12 350 12 441

Ostatní správní náklady 13 495 13 679

Celkem 134 531 119 181

Zvýšení správní režie v roce 2014 oproti roku 2013 
v objemu 12,90% je způsobené zejména zvýšením 
mzdových nákladů . 

Analýza zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců 2014 2013

Počet členů představenstva, kteří jsou zaměstnanci 0 0

Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci 1 1

Průměrný počet zaměstnanců 115,41 112,01

2014 2013

Celkem  
tis. Kč

Celkem  
 tis. Kč

Mzdové náklady včetně LPU 60 977 52 539

Odměny členům statut.orgánů 4 348 4 580

Náklady zákonných odvodů 20 055 18 741

Ostatní sociální náklady 37 35

Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 
2014 resp . 2013, akcionářům, členům statutárních 
a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto 
žádné další plnění jak v peněžní, tak v naturální formě . 
Společnost také neeviduje žádné závazky z titulů 
důchodů a penzí .

Plánované rozdělení zisku 
vytvořeného v běžném období

Hospodářský výsledek společnosti bude rozdělen 
v souladu s rozhodnutím valné hromady .

Možné budoucí závazky

Vedení společnosti si není vědomo žádných možných 

budoucích závazků společnosti k 31 . prosinci 2014 .

Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, 
které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31 . 
prosinci 2014 .

Jediný akcionář:

31. prosince 2014 31. prosince 2013

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 2014 121 125 49 096 170 221 

Tvorba rezerv 155 370 184 791 340 161

Použití rezerv  -158 108  -193 485  -351 593

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2014 118 387  40 403 158 790

Rezervy na 
nezasloužené pojistné  

tis. Kč

Rezervy na pojistná 
plnění  
tis. Kč

Celkem  
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2013 125 980 52 195 178 175 

Tvorba rezerv 230 638 190 259 420 897

Použití rezerv  -235 493  -193 358  -428 851

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2013 121 125 49 096 170 221 

Hrubá výše rezerv na pojistná plnění k 1 . 1 . 2014 činí 
40 400 tis . Kč, výše použitých rezerv v průběhu roku 
2014 na pojistná plnění předchozích období (tj . výše 
vyplacených pojistných plnění v roce 2014 za pojistné 

události s datem vzniku před 1 . 1 . 2014) činí 38 971 
tis . Kč . Zůstatek rezerv pro pojistné události s datem 
vzniku před 1 . 1 . 2014 činí k 31 . 12 . 2014 3 305 tis . Kč .

Ostatní závazky

31. prosince 2014  
tis. Kč

31. prosince 2013  
tis. Kč

Závazky vůči VZP  1 157  645

Ostatní závazky ve splatnosti  10 726 10 637

po splatnosti  149 334

Ostatní závazky celkem 12 032 11 616

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

Odložená daň z příjmu

Odložená daň z příjmu za rok 2014 činí 408 tis . Kč 
(odložený daňový závazek), ke 2013 činila 554 tis . Kč 
(odložená daňová pohledávka) .
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Výčet pojistných odvětví a činností 
související s pojišťovací činností

V souladu s přílohou č .1, část B Odvětví neživotních 
pojištění k zákonu č .277/2009 Sb ., o pojišťovnictví, 
Pojišťovna VZP, a .s . požádala ČNB o rozšíření rozsahu 
povolené činnosti o následující pojistná odvětví: 
úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění škod 
na podzemních komunikacích jiných než drážních 
vozidel, pojištění škod na majetku jiném než uvedeném 
v bodech 3 a 7 předmětné přílohy, pojištění jiných 
škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 a 7 
předmětné přílohy, všeobecné pojištění odpovědnosti 
za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č .10 až 12 
předmětné přílohy, pojištění různých finančních ztrát, 
pojištění právní ochrany, pojištění pomoci osobám 
v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa 
svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát 
bezprostředně souvisejících s cestováním . Licence 
byla Pojišťovně VZP, a .s . udělena na podzim roku 
2010 . V roce 2011 Pojišťovna VZP, a .s ., zavedla na trh 
doplňující produkty k léčebným výlohám (úraz, pojištění 
zavazadel, pojištění odpovědnosti, storno zájezdu, 
zásah horské služby na Slovensku), a dále nový 
produkt pojištění nemocenských dávek v kombinaci 
s denními dávkami v případě hospitalizace . V roce 2012 
byl zaveden produkt pojištění majetku a odpovědnosti 
podnikatelů, v roce 2013 byl zaveden produkt pojištění 
majetku a odpovědnosti občanů, komplexní zdravotní 
pojištění cizinců Exclusive . V roce 2013 byla Pojišťovně 
VZP, a .s . udělena malá zajistná licence . V roce 2014 
došlo k revizi stávajících produktů .
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