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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vám předložil výroční zprávu Slavia pojišťovny a.s. za rok 2011. Slavia pojišťovna a.s. 

působila i v roce 2011 jako univerzální pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Poskytovala celé 

spektrum pojistných produktů pro podniky, podnikatele i občany. Rok 2011 byl pro nás rokem po-

kračujícího růstu a Slavia pojišťovna a.s. tak potvrdila pozici nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovny 

na českém pojistném trhu.

Po celý rok 2011 se pracovníci Slavia pojišťovny a.s. intenzivně věnovali jak rozvoji nové obchodní 

strategie, tak i inovaci a tvorbě nových pojistných produktů, které refl ektují současné potřeby kon-

cových klientů a obchodních partnerů. Rok 2011 byl tak charakteristický pokračujícím naplňováním 

strategie konsolidace a upevňování obchodních vztahů s makléřskými společnostmi, které zajišťují 

prodej pojistných produktů Slavia pojišťovny a.s. privátní i podnikové klientele. V  rámci vnitřního 

fungování Slavia pojišťovny a.s. bylo úspěšně prověřeno nastavení optimálního fungování všech 

hlavních a  podpůrných procesů včetně vnitřního kontrolního systému a  interního auditu. Velkou 

měrou se na tomto úspěchu podílela i přijatá koncepce systému řízení kvality podle standardů ČSN 

EN ISO 9001:2001, kdy pojišťovna v červnu 2011 úspěšně absolvovala 1. certifi kační audit druhého 

běhu tříletého cyklu certifi kace sytému řízení kvality.

Slavia pojišťovna a.s. dosáhla v roce 2011 úrovně předepsaného pojistného ve výši 762 063 tis. Kč,

což činilo 115,75 % předepsaného pojistného dosaženého v  roce 2010. Bilanční suma Slavia 

pojišťovny a.s. dosáhla 905 863 tis. Kč a hrubá výše technických rezerv 697 219 tis. Kč. Na pojistném 

plnění bylo za rok 2011 vyplaceno 367 246 tis. Kč. Produkty občanského pojištění dosáhly předepsa-

ného pojistného na úrovni cca 586 730 tis. Kč. V roce 2011 Slavia pojišťovna a.s. díky pokračující úzké 

spolupráci se zajišťovacími partnery posílila svoji kapacitu v oblasti průmyslových pojištění a pokra-

čovala ve zkvalitňování zajistného programu pojišťovny.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem externím partnerům, jakož i zaměstnancům za profesionální 

přístup a  obrovské nasazení, jejichž výsledkem je další růst naší pojišťovny a  zvyšování hodnoty 

značky Slavia pojišťovna a.s.

Ing. Radek Žďárecký, MBA

generální ředitel 

Hlavním krédem Slavia pojišťovny i nadále zůstává odkaz jejího předchůdce:

„… ústav náš po celou dobu své existence nepohybuje se na vyšlapaných stezkách jiných ústavů pojišťo-

vacích, nýbrž hledíme ve všem přivést potřeby ústavu v souhlas s potřebami časovými.”

(Citát z výroční zprávy Slavie z roku 1880)
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I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní fi rma: Slavia pojišťovna a.s.

Základní kapitál: 275 000 000 Kč

Sídlo: 110 00 Praha 1, Revoluční 1

IČ: 60197501

Vznik společnosti: 1. 6. 1994 zápisem do obchodního rejstříku

Průměrný počet zaměstnanců k 31. 12. 2011: 107

SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

(k 31. 12. 2011)

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Radek Žďárecký, MBA – předseda představenstva

Mgr. Milan Kolanda – místopředseda představenstva

Ing. Petr Pořízek – člen představenstva

Ing. Bohumil Vrhel – člen představenstva

JUDr. Ivana Zőrklerová – člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Ing. Jan Vlachý, Ph.D. – předseda dozorčí rady

Ing. Jaromír Prokop, MBA – člen dozorčí rady

Ing. Aleš Klíč – člen dozorčí rady

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Ing. Radek Žďárecký, MBA
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II. PŘEHLED O ČINNOSTI

PRODUKTY

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

Pojištění živelní a vodovodní škody

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění skel

Pojištění strojů a elektroniky

Pojištění stavebně montážních rizik včetně odpovědnosti

Havarijní pojištění motorových vozidel a povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Pojištění přepravy zásilek

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů

Pojištění fi nančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel „Kryštof“

Pojištění měst a obcí

Pojištění lodí a letadel včetně odpovědnosti

Pojištění fi nanční způsobilosti dopravce

Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení

POJIŠTĚNÍ OBČANŮ

Pojištění trvale obývaných nemovitostí

Pojištění rekreačně obývaných nemovitostí

Pojištění trvale obývaných domácností

Pojištění rekreačně obývaných domácností

Pojištění nemovitostí ve výstavbě a rekonstrukci

Cestovní pojištění

Úrazové pojištění s připojištěním zdravotnických úkonů nehrazených z prostředků všeobecného 

zdravotního pojištění 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění fi nančních ztrát řidičů „Kryštof“

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Pojištění veterinární péče Pejsek a kočička

Pojištění pracovní neschopnosti a invalidity

Pojištění hospitalizace
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III. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE

Pojistné a náklady na pojistná plnění dle odvětví

údaje v tis. Kč

Přímé pojištění

 

Rok 

 

 

Pojistné Náklady na

poj. plněníPředepsané

(hrubé)

Zasloužené

(hrubé)

Požár a ostatní škody na majetku 2009 39 066 32 304 18 192

  2010 48 031 46 021 22 512

  2011 60 410 59 573 55 373

Motorová vozidla 2009 25 049 20 713 15 338

  2010 55 775 40 640 32 411

  2011 58 109 63 136 63 545

Smluvní odpovědnost 2009 117 666 97 300 16 670

  2010 319 750 239 372 77 952

2011 401 853 395 347 230 848

Ostatní 2009 104 498 87 916 20 509

  2010 234 824 129 907 16 402

2011 241 691 238 813 16 480

Celkem 2009 286 279 238 233 70 709

  2010 658 380 455 939 149 277

  2011 762 063 756 959 367 246

Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky.
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IV. PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2011
 (v tis. Kč)

Aktiva 2009 2010 2011

Nehmotný majetek 8 876 11 392 13 825

Hmotný majetek 1 892 3 696 54 191

Ostatní fi nanční umístění 222 476 391 391 421 061

Pohledávky pojištění/zajištění 64 546 127 970 300 637

Ostatní pohledávky 10 442 16 351 1 679

Finanční majetek 23 360 1 478 4 116

Ostatní aktiva 116 863 180 765 110 354

AKTIVA – celkem 448 455 733 043 905 863

Pasiva 2009 2010 2011

Základní kapitál 225 000 225 000 275 000

Zákonný rezervní fond 3 180 3 741 3 741

Ostatní kapitálové fondy  2 660 -2 179 2 855

Technické rezervy 140 791 353 240 373 204

Ostatní rezervy 14 56 49

Závazky z pojištění/zajištění 61 953 158 557 254 417

Ostatní závazky  4 821 12 920 7 444

Ostatní pasiva 14 201 26 318 28 319

Neuhrazená ztráta minulých let -15 366 -4 726 -44 610

Hospodářský výsledek  11 201  -39 884 5 444

PASIVA celkem 448 455 733 043 905 863
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V. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Název položky  2009 2010 2011

Pojistné očištěné 155 490 302 471 424 826

Převedené výnosy z fi nančního umístění netechnického 

účtu
6 876 6 011 6 901

Ostatní technické výnosy 476 13 736 30 567

Náklady na pojistná plnění - očištěné -44 754 -130 982 -131 746

Změna stavu ostatních technických rezerv -5 179 -14 880 -16 559

Prémie a slevy -379 -6 -1 452

Čistá výše provozních výdajů -92 766 -193 956 -246 336

Ostatní technické náklady - očištěné -6 306 -18 398 -43 227

Změna stavu rezerv na vyrovnání mimořádných rizik 823 3 554 0

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění 14 281 -32 450 22 974

Výnosy z fi nančního umístění 6 876 6 011 6 901

Převod výnosů z fi nančního umístění na technický účet 

neživotního pojištění
-6 876 -6 011 -6 901

Náklady na fi nanční umístění -743 -2 247 -1 898

Ostatní daně a poplatky -942 -2 848 222

Ostatní výnosy 5 691 2 004 13 998

Ostatní náklady -7 086 -4 343 -26 315

Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 -3 536

Hospodářský výsledek za účetní období 11 201 -39 884 5 445
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VI. OSTATNÍ ÚDAJE

1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů

 údaje v tis. Kč

Položka 2009 2010 2011

Průměrný počet zaměstnanců k 31. 12. (osob) 58 91 107

Mzdové náklady 27 903 34 189 19 727

Odměny členů statutárních orgánů 440 440 450

Sociální náklady 8 765 13 511 14 837

Zisk z fi nančního umístění 6 876 6 011 6 901

Výše opravných položek k pohledávkám 23 897 21 345 37 828

Výše rezervního fondu 3 180 3 741 3 741

Neuhrazená ztráta z minulých let 15 366 4 726 44 610

Výsledek netechnického účtu -3 080 -7 434 -17 530

2. Finanční umístění

Pořizovací a reálná hodnota  údaje v tis. Kč 

Položka
2010  2011

pořizovací reálná pořizovací reálná

Cenné papíry s výnosem

 - pevným 208 862 205 887 208 862 205 576

 - proměnlivým  61 359 10 000 0 0

Pozemky a stavby 2 142 4 191 52 331 54 191

Depozita u bank 171 313 171 313 215 484 215 485
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VII. SOLVENTNOST

Pro vykazování solventnosti je v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná ve vyhláš-

ce č. 303/2004 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá výše tzv. disponibilní míry solvent-

nosti vyjadřující upravenou výši vlastního kapitálu, který má pojišťovna k dispozici k pokrytí svých 

závazků z uzavřených pojistných smluv. Disponibilní míra solventnosti je srovnávána s určitými mi-

nimálními úrovněmi, tj. s požadovanou mírou solventnosti a s minimální výší garančního fondu. Po-

žadovaná míra solventnosti je stanovena jako vyšší z hodnot vypočítaných z objemu předepsaného 

pojistného, resp. z objemu pojistného plnění. 

Pokud je výše takto vypočtené požadované míry solventnosti nižší než zákonem stanovené absolut-

ní minimum garančního fondu, je požadované minimum disponibilní míry solventnosti rovno výši 

garančního fondu. Garanční fond je tvořen vlastními zdroji pojišťovny. Zákonem č. 277/2009 Sb. byla 

upravena minimální výše garančního fondu na 120 000 tis. Kč. 

Pojišťovna svými vlastními zdroji dlouhodobě vysoce převyšuje požadovanou míru solventnosti 

a minimální výši garančního fondu, jak ukazuje následující tabulka.

 údaje v tis. Kč 

Položka 2009 2010 2011

Požadovaná míra solventnosti 26 280 68 106 70 461

Minimální výše garančního fondu 90 000 120 000 120 000

Disponibilní míra solventnosti 226 675 170 380 228 605

Vlastní zdroje Požadovaná míra solventnosti 863 % 267 % 205 %

Vlastní zdroje min. výše garančního fondu 252 % 152 % 200 %
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VIII. TECHNICKÉ REZERVY

Kromě uvedené skutečné míry solventnosti zajišťují schopnost pojišťovny dostát svým závazkům 

její technické rezervy. Jejich výše je stanovena v souladu se zákonem o pojišťovnictví a příslušnou 

vyhláškou. 

V následující tabulce je uveden vývoj technických rezerv Slavia pojišťovny a.s. v posledních letech 

v brutto hodnotě vzhledem k zajištění.

údaje v tis. Kč 

2009 2010 2011

Rezerva na prémie a slevy 1 100 5 527 4 427

Vyrovnávací rezerva 3 554 0 0

Rezerva na pojist. plnění 60 608 145 243 190 509

Rezerva na nezasloužené pojistné 123 807 326 247 374 877

Rezerva pojistného neživ. poj. 58 91 182

Rezerva na závazky ČKP 12 340 45 520 127 224

Technické rezervy celkem 201 467 522 628 697 219
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IX. INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ

Zajistný makléř: Synergy Reinsurance Services, a.s.

  Cooper Gay & Co Ltd.

Hlavní zajistná smlouva Bouquet

Vedoucí zajistitel: 

Partner Reinsurance Europe Ltd. 30,0 % A+ (S&P)

Další zajistitelé: 

SCOR Switzerland Ltd. 20,0 % A (S&P)

R&V Versicherung AG 22,5 % AA (S&P)

General Insurance Corporation of India 12,5 % A– (AM Best)

Polish Re 10,0 % A– (AM Best)

Pozavarovalnica Sava dd 5,0 %  A– (S&P)

 

  100 %

Další zajistné smlouvy: Risk XL, CAT XL, MTPL Q/S, MTPL XL, D&O, Marine Cargo, Insolvency 

of Employment agencies Q/S

X.OSTATNÍ 

Společnost v průběhu roku 2011 nevyvíjela žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, nevyvíjela 

žádnou činnost v  oblasti ochrany životního prostředí a ani v  oblasti pracovně právních vztahů. 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.



Účetní závěrka 
k 31. 12. 2011
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ROZVAHA K 31. PROSINCI 2011

Pojišťovna: Slavia pojišťovna a.s.
Sídlo: Praha 1, Revoluční 1/655
IČO: 60197501 v tis. Kč (bez des. míst)

Legenda
Číslo 
řádku

Minulé 
období Hrubá výše Úprava 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 11 392 26 355 12 530 13 825

a) zřizovací výdaje 3 0 0 0 0
b) goodwill 4 0 0 0 0

C. Finanční umístění (investice) 5 391 391 476 219 0 475 252
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 6 4 191 54 191 0 54 191

a) provozní nemovitosti 7 600 600 0 600
II. Finanční umístění 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 půjčky těmto 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 účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto oso 12 0 0 0 0

III. Jiná finanční umístění 13 387 200 422 027 0 421 061
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 14 10 000 0 0 0
2. Dluhové cenné papíry 15 205 887 205 576 0 205 576

a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 16 0 0 0 0
b) dluhopisy „OECD“ držené do splatnosti 17 103 707 0 0 0
c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti 18 102 180 0 0 0

3. Finanční umístění v investičních sdruženích 19 0 0 0 0
5. Ostatní půjčky 20 0 0 0 0
6. Depozita u finančních institucí 21 171 313 215 485 0 215 485
7. Ostatní finanční umístění 22 0 0 0 0

IV. Depozita při aktivním zajištění 23 0 0 0 0
D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 24 0 0 0 0

25

144 321 344 995 42 679 302 317
I. Pohledávky z operací přímého pojištění 26 43 777 110 112 37 828 72 284

1. pojistníci 27 41 959 100 408 28 828 71 580
2. zprostředkovatelé 28 1 818 9 704 9 000 704

II. Pohledávky z operací zajištění 29 84 193 228 354 0 228 354
III. Ostatní pohledávky 30 16 351 6 529 4 850 1 679

F. Ostatní aktiva 31 5 174 17 867 10 349 7 517
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby 32 3 696 13 751 10 350 3 401
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 33 1 478 4 116 0 4 116
IV. Jiná aktiva 34 0 0 0 0

G. Přechodné účty aktiv 35 180 765 106 952 0 106 952
I. Naběhlé úroky a nájemné 36 0 0 0 0
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 37 129 315 96 170 0 96 170

a) v životním pojištění 38 0 0 0 0
b) v neživotním pojištění 39 129 315 96 170 0 96 170

III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 40 51 450 10 782 0 10 782
a) dohadné položky aktivní 41 0 9 758 0 9 758

AKTIVA CELKEM 42 733 043 972 388 65 558 905 863

E. Dlužníci (Pohledávky za
a) ovládanými osobami, a
b)  osobami  ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv budou uvedeny odděleně jako podpoložka 
položek I., II. a III.)
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PASIVA
A. Vlastní kapitál 43 181 952 242 430

I. Základní kapitál, z toho: 44 225 000 275 000
a) změny základního kapitálu 45 0 50 000

II. Emisní ažio 46 0 0
III. Rezervní fond na nové ocenění 47 0 0
IV. Ostatní kapitálové fondy 48 -2 179 2 855
V. Rezervní fond a ostatní  fondy ze zisku 49 3 741 3 741
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období 50 -4 726 -44 610
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 51 -39 884 5 444

B. Podřízená pasiva 52 0 0
C. Technické rezervy 53 353 240 0 373 204

1. Rezerva na nezasloužené pojistné 54
a) hrubá výše 55 X 374 877 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 56 246 145 111 006 263 871

2. Rezerva pojistného životních pojištění 57
a) hrubá výše 58 X 0 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 59 0 0 0

3. Rezerva na pojistná plnění 60
a) hrubá výše 61 X 190 509 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 62 78 717 126 114 64 395

4. Rezerva na prémie a slevy 63
a) hrubá výše 64 X 4 427 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 65 5 527 1 655 2 772

5. Vyrovnávací rezerva 66
a) hrubá výše 67 X 0 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 68 0 0 0

6. Ostatní technické rezervy: 69
a) hrubá výše 70 X 0 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 71 0 0 0

7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů 72
a) hrubá výše 73 X 0 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 74 0 0 0

8. Rezerva pojistného neživotních pojištění 75
a) hrubá výše 76 X 182 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 77 91 182

9. Rezerva na závazky Kanceláře 78
a) hrubá výše 79 X 127 224 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 80 22 760 85 240 41 984

D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 81 0 0 0
a) hrubá výše X 0 X
b) podíl zajišťovatelů (-) 0 0 0

E. Rezervy 82 56 49
1. Rezerva na důchody a podobné závazky 83 0 0
2. Rezerva na daně 84 0 0
3. Ostatní rezervy 85 56 49

F. Depozita při pasívním zajištění 86 0 0
87 171 477 261 861

I. Závazky z operací přímého pojištění 88 34 182 48 477
II. Závazky z operací zajištění 89 124 375 205 940
III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: 90 0 0

a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky 91 0 0
IV. Závazky vůči finančním institucím 92 0 0
V. Ostatní závazky, z toho: 93 12 920 7 444

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 94 2 352 1 598
VI. Garanční fond Kanceláře 95 0 0

H. Přechodné účty pasiv 96 26 318 28 319
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 97 21 805 22 838
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 98 4 513 5 481

a) dohadné položky pasivní 99 4 513 5 481
PASIVA CELKEM 100 733 043 905 863

G. Věřitelé (Závazky vůči
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VÝKAZ ZISKU A ZTÁTY ZA ROK 2011

IČO: 60197501
údaje v tis. Kč

Základna Mezisoučet Výsledek

I.

1. 1 x x x 302 471

a) předepsané hrubé pojistné 2 762 063 x x 658 380

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 3 363 038 399 025 x 199 393

c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) 4 5 104 x x 202 441

d)
změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl 
zajišťovatelů (+/-) 5 -30 905 -25 801 424 826 -45 925

2. 6 x
x

6 901 6 011

3. 7 x x 30 567 13 736

4. 8 x x x 130 982

a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x 86 374

aa) hrubá výše 10 367 245 x x 149 277

bb) podíl zajišťovatelů (-) 11 221 177 146 068 x 62 903

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění 12 x x x 44 608

aa) hrubá výše 13 45 266 84 635

bb) podíl zajišťovatelů (-) 14 59 588 -14322 131 746 40 027

5. 15 x x 16 559 14 880

6. 16 x x 1 452 6

7. 17 x x x 193 956

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x 129 053 x 150 999

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 19 x 100 125 x -51 487

c) správní režie 20 x 135 380 x 132 729

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 21 x 118 222 246 336 38 285

8. 22 x
x

43 227 18 398

9. 23 x x 0 -3 554

10. 24 x x 22 974 -32 450

Čistá výše provozních nákladů:

Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)

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

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od 
zajištění (+/-)

Prémie a slevy, očištěné od zajištění

Minulé období

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

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

Řá
de

k Běžné období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Pojišťovna: Slavia pojišťovna a.s.
se sídlem: Revoluční 1/655, Praha 1

k 31. 12. 2011
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2. 29 0 0

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

b)
výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním 
uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 31 0 0

aa) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí 32

bb) výnosy z ostatních investic 33

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 35

3. 36

4. 37

5. 38 0 0

a) náklady na pojistná plnění: 39 0 0

aa) hrubá výše 40

bb) podíl zajišťovatelů (-) 41

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 42 0 0

aa) hrubá výše 43

bb) podíl zajišťovatelů (-) 44

6. 45 0 0

a) rezervy v životním pojištění 46 0 0

aa) hrubá výše 47

bb) podíl zajišťovatelů (-) 48

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění 49

7. 50 0 0

8. 51 0 0

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52

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

c) správní režie 54

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 55

9. 56 0 0

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

b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58

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

10. 60

11. 61

12. 62

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:

Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od 
zajištění (+/-)

Prémie a slevy, očištěné od zajištění

Výnosy z finančního umístění (investic):

Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic)

Převod výnosů z finančního umístění (investic)na 
Netechnický účet (položka III.4.)

Čistá výše provozních nákladů:

Náklady na finanční umístění (investice):

Úbytky hodnoty finančního umístění (investic)

Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
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III.

1. 64 x x 22 974 -32 450

2. 65 x x 0 0

3. 66 x x x 6 011

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

b)
výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním 
uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 68 x x x 0

ab) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 69 0 x x 0

bb) výnosy z ostatních investic 70 6 901 6 901 x 6 011

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 71 x 0 x 0

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 72 x 0 6 901 0

4. 73 x x x 0

5. 74 x x x 2 247

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

1 898 1 680

b) změny hodnoty finančního umístění (investic) 76
x

0 567

c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 77
x

0 1 898 0

6. 78 x
x

6 901 6 011

7. 79 x x 13 998 2 004

8. 80 x
x

26 315 4 343

9. 81 x x -748 739

10. 82 x x 9 507 -37 775

11. 83 x
x

40 818 0

12. 84 x x 37 282 0

13. 85 x x -3 536 0

14. 86 x
x

0 0

15. 87 x x 526 2 109

16. 88 x x 5 445 -39 884

NETECHNICKÝ ÚČET

Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka 
I.10.)
Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka 
II.13.)

Výnosy z finančního umístění (investic):

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

Náklady na finanční umístění (investice):

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

Ostatní výnosy

Ostatní náklady

Daň z příjmů z běžné činnosti

Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění

Mimořádné náklady

Mimořádné výnosy

Mimořádný zisk nebo ztráta

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách

Zisk nebo ztráta za účetní období 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2011
 údaje v tis. Kč 

Název položky
Základní 
kapitál

Vlastní 
akcie

Emisní 
ážio

Rezervní 
fondy

Kapitálové 
fondy

Oceňovací 
rozdíly

Zisk 
(ztráta)

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2009 225 000 0 0 3 180 0 1 838 -15 366 214 652

Opravy významných 
nesprávností

0 0 0 0 0 0 0 0

Kurz. a oceň. rozdíly neza-
hrnuté do HV

0 0 0 0 0 822 0 822

Čistý zisk/ztráta za účetní 
období *

0 0 0 0 0 0 11 201 11 201

Použití fondů 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní změny 0 0 0 0 0 0 0 0

Zůstatek k 31. 12. 2009 225 000 0 0 3 180 0 2 660 -4 165 226 675

Zůstatek k 1. 1. 2010 225 000 0 0 3 180 0 2 660 -4 165 226 675

Opravy významných 
nesprávností

0 0 0 0 0 0 0 0

Kurz. a oceň. rozdíly neza-
hrnuté do HV

0 0 0 0 0 -4 839 0 -4 839

Čistý zisk/ztráta za účetní 
období *

0 0 0 0 0 0 -39 884 -39 884

Převody do fondů 0 0 0 561 0 0 0 561

Použití fondů  0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní změny 0 0 0 0 0 0 -561 -561

Zůstatek k 31. 12. 2010 225 000 0 0 3 741 0 -2 179 -44 610 181 952

Zůstatek k 1. 1. 2011 225 000 0 0 3 741 0 -2 179 -44 610 181 952

Opravy významných 
nesprávností

 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurz. a oceň. rozdíly neza-
hrnuté do HV

 0 0 0 0 0 5 034 0 5 034

Čistý zisk/ztráta za účetní 
období *

 0 0 0 0 0 0 5 445 5 445

Převody do fondů  0 0 0 0 0 0 0 0

Použití fondů  0 0 0 0 0 0 0 0

Změny základního kapitálu  50 000 0 0 0 0 0 0 50 000

Ostatní změny  0 0 0 0 0 0 0 0

Zůstatek k 31. 12. 2011 275 000 0 0 3 741 0 2 855 -39 165 242 430
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2011 

1.  OBECNÝ OBSAH

1.1. Vymezení účetní jednotky 

Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a. s.

Sídlo:  Revoluční 1/655, Praha 1

Identifi kační číslo:  60197501

Datum vzniku: 1. června 1994

Právní forma: akciová společnost

Slavia pojišťovna a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, 

spisová značka B 2591, dne 1. června 1994 akciová společnost.

Konsolidující účetní jednotkou vyššího konsolidačního celku, do kterého Slavia pojišťovna a.s. spadá, 

je SPGroup a.s. (IČO 63078571) se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, kde také lze konsolidované 

účetní závěrky získat.

1.2. Předmět podnikání 

Předmětem podnikání Slavia pojišťovny je dle výpisu z obchodního rejstříku:

 

1. pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o  pojišťovnictví v  rozsahu pojistných odvětví 

neživotních pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B 

přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví;

2. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví

•  zprostředkovatelská činnost prováděná v  souvislosti s  pojišťovací činností dle zákona 

o pojišťovnictví,

•  poradenská činnost související s  pojištěním fyzických a  právnických osob dle zákona 

o pojišťovnictví,

•  zprostředkování záruk a závazků,

•  zprostředkování půjček, včetně factoringu a fi nancování obchodních transakcí;

3. zajišťovací činnosti pro neživotní pojištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví.

1.3. Statutární orgány společnosti 

Představenstvo

Ing. Radek Ždárecký, MBA předseda představenstva

Mgr. Milan Kolanda místopředseda představenstva

Ing. Petr Pořízek člen představenstva 

Ing. Bohumil Vrhel člen představenstva

JUDr. Ivana Zörklerová člen představenstva
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Dozorčí rada

Ing. Jan Vlachý předseda dozorčí rady

Ing. Jaromír Prokop, MBA člen dozorčí rady

Ing. Aleš Klíč člen dozorčí rady

Jménem Slavia pojišťovny a.s. ve všech věcech jednají vždy společně dva členové představenstva. 

Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní fi rmě pojišťovny při-

pojí své vlastnoruční podpisy vždy dva členové představenstva.

1.4. Změny ve složení statutárních orgánů společnosti 

Valná hromada společnosti zvolila po odstoupení Prof. MUDr. Václava Mandyse, CSc. dne 21. 11. 2011 

Ing. Aleše Klíče , Praha 9, Chotěšovská 680/1, do funkce člena dozorčí rady.

1.5. Základní kapitál společnosti 

Základní kapitál společnosti ve výši 275 mil. Kč tvoří 550 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jme-

novité hodnotě 500 tis. Kč. 

V průběhu účetního období společnost na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 

24. 6. 2011 navýšila základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem v hodnotě 50 mil. Kč stano-

vené znalcem, který tvoří průmyslové budovy a pozemky v katastrálním území Louny. Celá hodnota 

nepeněžitého vkladu byla použita ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

Společnost neeviduje žádná opční práva na nabytí akcií pojišťovny.

1.6. Právní poměry 

Ke  dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v  souladu se zákonem 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, 

v  platném znění, se zákonem č. 168/1999 Sb., o  pojišťění odpovědnosti za  škodu způsobenou 

provozem vozidla, v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími obecnými 

právními předpisy platnými pro obchodní společnosti v České republice.

2.  VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Účetní závěrka společnosti Slavia pojišťovna a.s. byla sestavena a její účetnictví bylo vedeno v sou-

ladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-

pisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění, českými účetními standardy 

pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 502/2002 Sb. a dalšími souvisejícími 

předpisy.
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Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásady oceňování majetku na základě historic-

kých cen nebo oceňování reálnou hodnotou, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zása-

du opatrnosti.

Účetní závěrka k 31. 12. 2011 byla sestavena na základě předpokladu schopnosti účetní jednotky 

pokračovat v činnosti v následujícím období. 

Údaje v této účetní závěrce jsou vykázány v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

3.  VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VYKÁZANÉ V TÉTO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Dodatečné zajištění

V průběhu účetního období společnost uzavřela zajistnou smlouvu se společností Polish Re, ze které 

vyplývá dodatečné zajištění případných závazků za pojistníky, a Českou kanceláří pojistitelů. Zajistná 

smlouva má charakter kvótové zajistné smlouvy s 27 % dodatečným zajištěním případných závazků 

z titulu povinného ručení.

4.  VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ METODY A PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ 

4.1.  Změny účetních metod 

V průběhu účetního období společnost změnila způsob amortizace externích pořizovacích nákladů 

a některých vybraných interních nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v průběhu účetní-

ho období, které se vztahují k výnosům příštích účetních období. 

V průběhu účetního období společnost plně odepsala interní pořizovací náklady a náklady na realizaci 

a vývoj produktů v celkové hodnotě 43 704 tis. Kč. V průběhu běžného účetního období společnost 

tyto náklady plně účtovala do nákladů běžného účetního období bez jejich dalšího časového rozlišení.

Společnost zároveň změnila metodu odepisování části externích pořizovacích nákladů, kdy náklady 

jsou postupně odepisovány do výkazu zisku a ztráty po dobu skutečného trvání pojistné smlouvy. 

U nákladů na získatelské provize převyšující následné provize a části externích marketingových ná-

kladů společnost pravidelně přehodnocuje očekávanou skutečnou délku trvání pojistné smlouvy, 

včetně retence k výročí, po kterou tyto náklady odepisuje. 

V případě dalších externích pořizovacích nákladů, jako jsou následné provize a část získatelských 

provizí do výše následných provizí, společnost pokračuje v odepisování dle metody zvolené v minu-

lých účetních obdobích.

Celkový dopad ze změny metod časového odepisování pořizovacích nákladů a  plného odepsání 

všech interních pořizovacích nákladů do  hospodářského výsledku běžného účetního období byl 

- 40 818 tis. Kč a je vykázán v rámci mimořádných nákladů ve výkazu zisku a ztrát. 
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Uvedená metoda neměla vliv na vlastní kapitál společnosti k počátku účetního období.

Detailní informace o změně metody amortizace externích pořizovacích nákladů jsou uvedeny v bodě 

4.3.12. této přílohy k účetní závěrky.

4.2.  Okamžik uskutečnění účetního případu

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke vzniku pojistné smlouvy 

jejím podpisem nebo zaplacením, zaplacením nebo inkasem předepsaného pojistného, přizná-

ním provize, splněním dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, 

zjištění manka nebo přebytku, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem 

vyplývajícím z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účet-

ní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti do-

kumentující. 

4.3.  Finanční umístění 

4.3.1. Pozemky a stavby

Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací hodnotě, s vý-

jimkou vkladů do základního kapitálu, kdy ocenění nemovitosti je k datu uvedení do fi nančního 

umístění dle znaleckého posudku. 

Pozemky a stavby se neodepisují, k rozvahovému dni jsou přeceňované na reálnou hodnotou dle 

znaleckého posudku. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, za kterou by mohly být pozem-

ky a stavby prodány v okamžiku jejich ocenění.

 

Reálná hodnota se určí tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba podle posudku 

znalce, a to nejméně jednou za 5 let. Společnost, kromě toho, k rozvahovému dni posuzuje pří-

padné znehodnocení nemovitosti, a vyhodnocuje skutečnosti mající vliv na případnou reálnou 

hodnotu. V  případě indikace znehodnocení nemovitosti, společnost nechá ocenit nemovitost 

znalcem v daném účetním obdobím.

Změna reálné hodnoty se účtuje rozvahově proti oceňovacím rozdílům ve vlastním kapitálu.
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4.3.2.  Dluhové cenné papíry 

Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací hodnotě, přičemž k rozvaho-

vému dni, v souladu s § 27 odst.1 písm.c) zákona o účetnictví), byly jeho jednotlivé položky vykázané 

následovně:

 a) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, jejíchž emitentem je země OECD jsou vykazované 

  v amortizované hodnotě,

 b) Ostatní cenné papíry držené do splatnosti jsou vykazované v reálné hodnotě. 

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na  tuzemské či zahraniční burze 

nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhláše-

na k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu 

tomuto datu. Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, 

např. z důvodu nízké likvidity organizovaného trhu pro danou emisi, je reálná hodnota stanovena 

metodou kvalifi kovaného odhadu.

Naběhlou (amortizovanou) hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení v účetnictví 

(pořizovací cena) zvýšená o naběhlé příslušenství a upravená o amortizaci diskontu / prémie a sníže-

ná o případné opravné položky vyjadřující znehodnocení.

Cenné papíry ve fi nančním umístění společnosti jsou zařazené do portfolia drženého do splatnosti.

Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou se účtuje proti 

oceňovacím rozdílům ve vlastním kapitálu. Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí 

měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeném ČNB k rozvaho-

vému dni a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

4.3.3.  Depozita u fi nančních institucí 

Depozita u fi nančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtovány v nominálních hodnotách. Ke kon-

ci účetního období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých depozit u fi -

nančních institucí je reálná hodnota představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení 

úroků.

Všechna termínovaná depozita vykázaná v této účetní závěrce mají splatnost nejpozději do 3 měsí-

ců od rozvahového dne, proto reálnou hodnotu představuje nominální hodnota, včetně časového 

rozlišení úroků.
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4.3.4.  Opravné položky

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou fi nančního umístění 

vykazovaného v reálné hodnotě. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých 

aktiv. Jejich výše je stanovena na základě odborného posouzení rizik provedeného společností nebo 

odpovědným pojistným matematikem.

Opravné položky k pohledávkám

Společnost tvoří opravné položky k pohledávkám z titulu pojištění na základě předpokládané návrat-

nosti jednotlivých pohledávek, přičemž opravná položka je tvořena na tu část pohledávky, která je 

ponížená o případné závazky za pojistníkem v případě, že společnost je oprávněna provést zápočet.

Míra znehodnocení vyplývá z historické zkušenosti společnosti z návratností aktiv, a to na základě 

stadia vymáhacího procesu a délky po splatnosti. 

Daňové opravné položky jsou tvořeny v souladu s zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů. Výše opravných položek k nepromlčeným pohledávkám za klienty se stanovu-

je v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, § 8, 8a a 8c, 

– zákonné, a dále pak do paušálně stanoveného limitu podle věkové struktury pohledávek snížené 

o peněžní prostředky přijaté, ale nepřiřazené ke konkrétní pojistné smlouvě - účetní opravné položky.

V běžném účetním období společnost neúčtovala o odložené daňové pohledávce z titulu opravných 

položek.

Opravné položky k časovému rozlišení pořizovacích nákladů

Společnost k rozvahovému dni vyhodnocuje návratnost externích pořizovacích nákladů na pojistné 

smlouvy, které jsou časově rozlišovány, přičemž na základě testu postačitelnosti rezerv na nezaslou-

žené pojistné vyhodnocuje jejich návratnost. K datu této účetní závěrky společnost neidentifi kovala 

příčinu možného znehodnocení časově rozlišených nákladů.

Pohledávky a závazky za pojistníky a pohledávky ze zajištění.

Pohledávky a  závazky z  pojištění nebo zajištění jsou vykazovány v  nominální hodnotě, ponížené 

o případné opravné položky vyjadřující znehodnocení pohledávek.

4.3.5.  Hmotný a nehmotný majetek 

Majetek v pořizovací ceně do zákonem stanoveného limitu (40 resp. 60 tis. Kč) je účtován do nákladů 

v období, ve kterém byl pořízen. Hmotný majetek pořízený před r. 1996, resp. 1998 je veden v evi-

denci hmotného majetku, přesáhla-li jeho pořizovací cena částky 10 resp. 20 tis. Kč. 

Účetní odpisy byly stanoveny odpisovým plánem, který vychází z doby použitelnosti a životnosti 

majetku. Účetní odpisy nejsou shodné s daňovými. V rámci daňových odpisů společnost používa-

la do konce roku 2004 pouze rovnoměrnou metodu odepisování. U majetku pořízeného počínaje 

rokem 2005 využila poprvé zrychlené odpisování a v r. 2006 u vybraných druhů majetku i možnost 

10% navýšení odpisu v 1. roce odepisování.
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V roce 2007 byl majetek odepisován opět pouze rovnoměrně. V roce 2008 se využila možnost 10% 

navýšení odpisu v prvním roce odepisování. 

Pro roky 2009 a 2010 a 2011 bylo použito rovnoměrného způsobu odepisování bez možnosti 10% 

navýšení odpisu v prvním roce odepisování. 

4.3.6.  Předepsané pojistné 

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky pojistného z pojistných smluv nezávisle na sku-

tečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

4.3.7.  Náklady na pojistná plnění 

Náklady na pojistná plnění, které v sobě zahrnují i vedlejší náklady spojené s likvidací pojistné udá-

losti, se účtují v okamžiku ukončení likvidace pojistné události ve výši stanoveného plnění. Náklady 

na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny.

4.3.8.  Rezerva na nezasloužené pojistné 

Rezerva na  nezasloužené pojistné je tvořena z  části předepsaného pojistného, která se vztahuje 

k budoucím účetním obdobím a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jed-

notlivých pojistných smluv metodou „pro rata temporis“.

4.3.9.  Rezerva na pojistná plnění 

Rezerva na pojistná plnění se člení na:

 a)  RBNS – rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí ohlášených do konce běžného 

   účetního období, ale v něm nezlikvidovaných,

 b)  IBNR – rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí, které v běžném účetním období 

    vznikly, ale nebyly v tomto období hlášeny.

Výše RBNS je stanovena jako souhrn rezerv pro jednotlivé pojistné události. Výše IBNR je stanovena ma-

tematicko-statistickou metodou. Společnost v průběhu účetního období tvořila rezervu IBNR na velké 

škody u povinného ručení, a to na základě pojistně statistických metod, přičemž zohlednila dostupné 

údaje na trhu povinného ručení, zejména na statistické údaje od České kanceláře pojistitelů.

4.3.10. Rezerva na prémie a slevy 

Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami, přičemž 

k rozvahovému dni dochází k pravidelnému přehodnocování nároku pojistníka dle smluvních pod-

mínek.

4.3.11. Vyrovnávací rezerva 

Vyrovnávací rezerva je určena na vyrovnávání meziročních výkyvů ve výši škodního průběhu a její 

výše je stanovena postupy upravenými vyhláškou 75/2000 Sb.
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4.3.12. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

Výše pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy se tak jako v předchozích obdobích odvíjí od výše 

nezaslouženého pojistného. 

Při amortizaci pořizovacích nákladů společnost, v pravidelných intervalech, vyhodnocuje předpo-

kládanou skutečnou délku pojistné smlouvy na  základě statistických metod, přičemž pořizovací 

náklady, s výjimkou nákladů na marketing odepisuje po očekávanou dobu, s tím, že náklady jsou 

přůběžně proúčtovány v závislosti na výši nezaslouženého pojistného.

Výjimku tvoří externí marketingové náklady, kdy tyto náklady jsou odepisované po dobu očekáva-

né délky smlouvy s přihlédnutím na obnovu pojistných smluv k výročí. Očekávanou délku pojistné 

smlouvy a její setrvání po výročí společnost pravidelně přehodnocuje na základě historických údajů.

Od časového rozlišení interních nákladů na vývoj a aktivaci nových pojistných produktů společnost 

v  průběhu účetního období upustila, zbývající časově rozlišované náklady byli plně proúčtovány 

do výsledku běžného období.

4.3.13. Rozdělení výnosů a nákladů na technický a netechnický účet 

Výnosy z fi nančního umístění jsou v průběhu účetního období účtovány na netechnický účet a ná-

sledně pak výnosy plynoucí z fi nančního umístění prostředků technických rezerv jsou převedeny 

na technický účet k neživotnímu pojištění.

Ostatní jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy jsou během účetního období účtovány přímo 

na technický účet k neživotnímu pojištění nebo netechnický účet.

4.3.14. Odložená daňová povinnost

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná 

daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, 

případně dalších dočasných rozdílů, za použití očekávané daňové sazby platné pro období, ve kte-

rém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje 

pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účet-

ních období.

Společnost v běžném účetním období neúčtovala o případné odložené daňové pohledávce z titulu 

daňových ztrát z minulých účetních období.

4.3.15. Přepočet na cizí měny 

Pro přepočet cizí měny na české koruny používá pojišťovna denní kurs ČNB platný v den uskutečnění 

účetního případu. 
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5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM ROZVAHY 

5.1. Finanční umístění 

5.1.1. Pozemky a stavby

 údaje v tis. Kč 

2010 2011

Pozemky 2 046 7 059

Budovy a stavby 2 146 47 133

Celkem 4 192 54 192

Poslední ocenění pozemků a staveb znalcem proběhlo k datu 9. 4. 2011.

V rámci položky „C.I. Pozemky a stavby“ má Slavia pojišťovna a.s. k majetku v reálné hodnotě 3,591 
mil. Kč – skladové prostory v  Ústí nad Labem – v  katastru nemovitostí zapsané vlastnické právo, 
omezené zástavním právem z roku 1993 ve prospěch Ekoagrobanky z důvodu ručení za úvěr po-
skytnutý původnímu majiteli nemovitosti. Jedná se však pouze o formální zástavní právo vzhledem 
ke skutečnosti, že úvěr byl splacen, ale nebyl o tom dosud proveden záznam v katastru nemovitostí.

Dále je zde evidováno dosud platné zástavní právo ve  prospěch FÚ z  titulu části neuhrazené 
daně předchozího majitele. K majetku v  hodnotě 600 tis. Kč – podzemní garáže – nabyla Slavia 
pojišťovna a.s. vlastnictví na základě kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že podzemní nemovitosti 
nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, není tato skutečnost v katastru nemovitostí zapsána.

5.1.2. Dluhové cenné papíry

 údaje v tis. Kč 

2010 2011

Vydané fi nančními institucemi 28 566 19 383

 - z toho kótované na burze v ČR 18 482 9 234

 - oceněné znalcem 10 084 10 149

Vydané nefi nančními institucemi 73 604 84 421

 - z toho kótované na burze v ČR 10 700 11 016

 - oceněné znalcem 62 904 73 405

Vydané vládním sektorem 103 707 101 772

 - z toho kótované na burze v ČR 103 707 101 772

Celkem 205 887 205 576

K datu účetní závěrky společnost držela v portfoliu cenných papírů do splatnosti státní dluhopisy, 

jejichž emitentem je Česká republika. Tyto cenné papíry jsou k datu účetní závěrky oceněny amorti-

zovanou hodnotou ve výši 101 772 tis. Kč, přičemž jejich reálná hodnota k 31. 12. 2011 představuje 

103 493 tis. Kč. 
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K 31. 12. 2011 společnost eviduje ve fi nančním umístění cenné papíry, které nejsou aktivně kótované 

na organizovaném trhu v České republice nebo na organizovaných trzích zemí OECD. Jedná se o dlu-

hové cenné papíry vydané nefi nančními institucemi (korporátní dluhopisy). Na základě znaleckého 

posudku vypracovaného k datu účetní závěrky je jejich celková reálná hodnota 82 985 tis. Kč

2010 2011

Se splatností do 1 roku 0 0

Se splatností do 5 let 205 887 205 576

Celkem 205 887 205 576

5.1.3. Depozita u fi nančních institucí

 údaje v tis. Kč 

2009 2010 2011

Do 3 měsíců 88 525 171 313 215 485

Nad 3 měsíce 0 0 0

Celkem 88 525 171 313 215 485

Společnost eviduje vázané depozitum ve  prospěch pronajímatele provozních prostor ve  výši 

2 417 tis. Kč.

5.1.4. Měnová struktura fi nančního umístění 

 údaje v tis. Kč 

2009 2010 2011

CZK 88 525 171 313 211 114

USD 0 0 0

EUR 0 0 4 370

Celkem 88 525 171 313 215 485
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Pohledávky z přímého pojištění a zajištění

K 31. 12. 2011 údaje v tis. Kč 

Pohledávky 

za pojistníky

Pohledávky za poj. 

zprostředkovateli

Pohledávky 

z operací zajištění
Ostatní Celkem

Hodnota pohledávky 110 112 9 704  228 354  6 529 344 995

Pohledávky do splatnosti 80 334 1 930 0 4 850 87 114

Pohledávky 

za pojistníky

Pohledávky za poj. 

zprostředkovateli

Pohledávky 

z operací zajištění
Ostatní Celkem

Hodnota pohledávky 110 112 9 704  228 354  6 529 344 995

Pohledávky do splatnosti 29 778 0 0  4 850 31 708

 Do splatnosti 28 948 9 704 0 1 679

 Do 90 dní 45 913 0 0 0 45 913

 Do 180 dní 11 690 0 0 0 11 690

 Do 360 dní 8 633 0 0 0 8 633

 Nad 360 dní 14 928 0 0 4 850

 Výše opravné položky -28 829 -9 000 0 -4 850 42 678

Celkem 71 580 704 228 354 1 679 302 317

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 byly tvořeny v souladu se 

zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu v celkové částce 24 512 tis. Kč. 

Tvorba účetních opravných položek u pohledávek zohledňuje časovou strukturu peněžních prostředků 

přijatých, ale nepřiřazených ke konkrétní pojistné smlouvě, u pohledávek za pojistnými zprostředkova-

teli a ostatních pohledávek opravná položka zohledňuje pravděpodobnou návratnost pohledávky.

 údaje v tis. Kč 

2010 2011

Stav opravných položek k 31. 12. 2010 20 560 0

Tvorba 0 39 256

Použití 0 21 988

Celkem 0 37 828

Při rozdělení pohledávek z pojistných smluv podle intervalů po splatnosti měla účetní jednotka vždy 

přebytek peněžních prostředků nad pohledávkami a z tohoto důvodu některé účetní opravné po-

ložky k pohledávkám z pojistných smluv rozpustila. Od roku 2009 bylo upuštěno od předepisování 

smluvních pokut a penále. 

Celková hodnota odepsaných pohledávek za účetní období dosáhla 1 486 tis. Kč.
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5.2.  Hmotný a nehmotný majetek 

5.2.1. Nehmotný majetek 

 údaje v tis. Kč 

Pořizovací hodnota majetku 2009 2010 2011

Pořizovací hodnota 14 682 17 097 21 894

Přírůstky 2 415 4 797 4 460

Úbytky 0 0 0

 údaje v tis. Kč 

Oprávky 2009 2010 2011

Počáteční hodnota 7 740 8 986 10 503

Přírůstky (odpisy) 1 246 1 517 2 027

Úbytky 0 0 0

 údaje v tis. Kč 

Zůstatková hodnota 2009 2010 2011

Zůstatková hodnota 8 112 11 392 13 825 

5.2.2. Hmotný majetek 

 údaje v tis. Kč 

Pořizovací hodnota majetku 2009 2010 2011

Pořizovací hodnota 14 687 14 559 17 144

Přírůstky 1 889 2 746 51 145

Úbytky 2 017 161 347

údaje v tis. Kč 

Oprávky 2009 2010 2011

Počáteční hodnota 8 210 8 477 9 287

Přírůstky (odpisy) 2 124 976 1 219

Úbytky 1 857 166 157

 údaje v tis. Kč 

Zůstatková hodnota 2009 2010 2011

Zůstatková hodnota 6 082 7 857 57 593
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K datu účetní závěrky společnost eviduje drobný hmotný, resp. nehmotný majetek v operativní evi-

denci v hodnotě 71 417 tis. Kč.

Společnost v rámci hmotného a nehmotného majetku neevidovala žádný majetek, který by byl za-

tížen zástavním právem.

Celkové účetní odpisy hmotného, resp. nehmotného majetku za účetní období dosáhly 3 246 tis. Kč

Celkové daňové odpisy hmotného, resp. nehmotného majetku za účetní období dosáhly 2 859 tis. Kč. 

Zůstatková daňová hodnota hmotného, resp. nehmotného majetku činila k 31. 12. 2011 19 239 tis. Kč. 

5.3. Přechodné účty aktiv a pasiv, dohadné položky aktivní

2010 2011

Odložené pořizovací náklady 180 765  96 170

Pořizovací náklady na PS 129 315  96 170

Ostatní pořizovací náklady 51 450 0 

Dohadné položky aktivní 0 10 782

Dohadné položky aktivní představují zejména dohadné položky na provize ze zajistných smluv.

5.4. Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti ve výši 275 mil. Kč tvoří 550 ks zaknihovaných akcií na majitele ve jme-

novité hodnotě 500 tis. Kč. 

Slavia pojišťovna a.s. nevlastnila k 31. 12. 2011 žádné zatímní listy, poukázky na akcie, opční listy, 

vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo obdobné cenné papíry.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011

Vedení společnosti předloží návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti valné hromadě 

společnosti s tím, že zisk ve výši 5 445 tis. Kč bude, po přídělu do zákonného rezervního fondu, pře-

veden na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období.

5.5. Oceňovací rozdíly 

 údaje v tis. Kč 

31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky 2011

Oceňovací rozdíly 2 179 2 083 7 117 -2 855

Oceňovací rozdíly představují rozdíly z  titulu přecenění dluhových cenných papírů nekótovaných 

na organizovaném trhu nebo cenné papíry obchodované na méně likvidních trzích.
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5.6. Technické rezervy neživotního pojištění

 údaje v tis. Kč 

31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky 2011

Rezerva na nezasloužené pojistné 

Hrubá výše 326 247 722 881 674 251 374 877

Podíl zajistitele 80 102 243 623 212 718 111 007

Čistá výše 246 145 479 257 461 533 263 871

Rezerva na pojistná plnění 

Hrubá výše 145 243 598 888 553 621 190 509

Podíl zajistitele 66 526 290 066 231 410 126 114

Čistá výše 78 717 308 822 322 211 64 395

Rezerva na prémie a slevy

Hrubá výše 5 527 5 912 7 012 4 427

Podíl zajistitele 0 1 655 0 1 655

Čistá výše 5 527 4 257 7 012 2 772

Rezerva pojistného neživotních pojištění

Hrubá výše 91 91 0 182

Podíl zajistitele 0 0 0 0

Čistá výše 91 91 182 182

Rezerva na závazky kanceláře

Hrubá výše 45 520 81 704 0 127 224

Podíl zajistitele 22 760 62 480 0 85 240

Čistá výše 22 760 19 224 0 41 984

V průběhu účetního období společnost dozajistila případné závazky z titulu povinného ručení, kdy 

celkové kvótové zajištění bylo zvýšeno o 27 %.

5.7.  Závazky z přímého pojištění a zajištění

 údaje v tis. Kč 

Závazky 

za pojistníky

Závazky za poj. 

zprostředkovateli

Závazky z operací 

zajištění
Ostatní Celkem

Hodnota závazků 43 865 4 612 205 940 7 444 261 861

Z toho po splatnosti 0 223 0 1 220  1 443

Celkem 43 865 4 612 205 940 7 444 261 861

V průběhu účetního období společnost odepsala do výnosů běžného období promlčené závazky 

v celkové hodnotě 50 946 tis. Kč. Z toho závazky starší jak 3 roky z předem placeného pojistného 

ve výši 13 664 tis. Kč.
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Slavia pojišťovna a.s. k 31. 12. 2011 ve svém účetnictví neevidovala závazky, jejichž zbytková doba 

splatnosti přesahuje pět let. V podrozvahové evidenci je zachycen ručitelský závazek z  roku 2003 

ve výši 7 mil. Kč vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR z titulu poskytnuté půjčky Sdružení obcí 

mikroregionu Bratronicko. Půjčka je dle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené se státním fondem 

postupně umořovaná čtvrtletními splátkami počínaje 31. 3. 2008, tzn. předpokládaný termín úhrady 

celé půjčky do konce roku 2016.

V závazcích za pojistníky pojišťovna eviduje závazky z titulu spoluúčastí poskytnutých formou kauce 

za pracovními agenturami v celkové výši 29 602 tis. Kč a ve formě fi nančních prostředků vykazova-

ných ve fi nančním umístění.

5.8. Přechodné účty pasiv 

Přechodné účty aktiv a pasiv obsahují zejména výnosy příštích období. 

Časové rozlišení nákladů je 97 194 tis. Kč. Dohadné účty aktivní činní 9 758 tis. Kč, pasivní 5 481 tis. Kč.

 

5.9.  Předepsané pojistné

Ukazatele dle druhů pojištění v r. 2011 

  údaje v tis. Kč 

Odvětví
Předepsané 

hrubé pojistné

Zasloužené 

hrubé pojistné

Náklady 

na poj. plnění

Úrazové pojištění 7 277 7 387 822

Pojištění nemoci 187 205 153 826 13 373

Pojištění škod na  pozemních dopravních pro-

středcích
58 110 63 163 63 545

Pojištění škod na drážních vozidlech 0 0 0

Pojištění škod na  leteckých dopravních pro-

středcích
588 736 1 000

Pojištění škod na plavidlech 600 607 818

Pojištění přepravovaných věcí vč. zavazadel 

a jiného majetku
1 354 1 334 70

Pojištění škod na majetku jiném než B3 až B7 28 446 27 495 44 178

Pojištění jiných škod na majetku jiném než B3 

- B7
30 612 30 744 12 125

Pojištění odpovědnosti za škodu 401 955 395 347 225 747

Poj. odpověd. za škodu vyplývající 

z dopr. prostředku
360 281 353 363 221 670

Pojišt. odp. za škodu vyplývající 

z vlastnictví plavidla
637 612 71

Všeobecné poj. odp. za jiné než B10 až B12 41 037 41 372 4 078

Cestovní pojištění 2 805 2 610 284

Pojištění úvěru 17 434 15 494 1 545

Pojištění záruky (kauce) 25 879 13 396 0
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Pojištění různých fi nančních ztrát 0 0 0

Pojištění právní ochrany 0 0 0

 Pojištění pomoci osobám v nouzi mimo bydliště 0 0 0

CELKEM 762 063 755 636 367 245

Veškeré pojistné bylo předepsáno v České republice (členský stát EU, kde má pojišťovna své sídlo).

5.10.  Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 

  údaje v tis. Kč

2010 2011

Získatelské provize 113 395 115 217

Následné provize 51 086 30 442

Mimořádné provize 6 610 3 737

Celkem 171 091 149 396

Celková výše vyplacených provizí představovala částku 150 946 tis. Kč.

5.11.  Prémie a slevy 

Pojistné prémie a slevy v roce 2011 (bonusy za bezeškodní průběh) byly poskytnuty v celkové výši 

1 452 tis. Kč. Zůstatek této rezervy k 31. 12. 2011 se oproti předchozímu období snížil o část rezervy, 

která představovala nároky pojistníků z pojistných smluv, které v průběhu roku 2011 již nesplňovali 

smluvní kriteria pro přiznání prémie.

5.12.  Provozní náklady

 údaje v tis. Kč

2010 2011

 Získatelské provize 113 395 115 217

 Mimořádná provize 6 610 3 737

 Propagace, reklama 30 105 8 510

 ČR poř. nákladů na PS -51 487 100 125

 Zpětná zaj. provize 889 1 551

 Pořizovací náklady 99 512 229 178 

 Spotřeba materiálu, energie 4 081 2 126

 Cestovné, školení 441 907

 Nájemné, výkony spojů, opravy 11 884 13 397

 Leasing, autopark bez PHM 511 741
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 IT nákl., údržba SW 3 973 632

 Poštovné, ostatní služby 7 218 10 671

 Řídící a konzultační činnost 8 461 2 806

 Mzdy, zdrav. a soc. pojištění 47 120 34 682

 Následné provize 53 901 33 738

 Odměny stat. orgánu 440 451

 Nemocenské dávky, stravování 578 799

 Odvod do SR za ZPS 0 120

 Odpisy DHM a DNHM 2 489 3 248

 Časové rozlišení -8 369 31 061

 Celkem 132 729 135 380 

Celkové příspěvky do garančního fondu ČKP činily v roce 2011 3 937 tis. Kč.

5.13.  Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích

V průběhu účetního období společnost pravidelně vypořádávala pohledávky a závazky ze zajištění. 

Předepsaná zajistná provize od zajistitelů ve výnosech představovala částku 82 826 tis. Kč.

Celkový výsledek ze zajištění za rok 2011 představuje čisté náklady ve výši 94 612 tis. Kč.

5.14.  Ostatní technické náklady

Ostatní technické náklady představují zejména tvorbu zákonných opravných položek ve  výši 

13 533 tis. Kč, tvorbu účetních opravných položek ve výši 12 407 tis. Kč a příspěvky na ČKP ve výši 

2 201 tis. Kč. Celkem ostatní technické náklady činí 43 227 tis. Kč.

5.15.  Výnosy a náklady z fi nančního umístění

 údaje v tis. Kč

2011

Výnosy z depozit a cenných papírů 6 901

Náklady na fi nanční umístění 1 898

Náklady na fi nanční umístění představují smluvní odměnu správce portfolia fi nančního umístění.

V  roce 2011 pojišťovna v  rámci této položky uskutečnila převody všech zúčtovaných výnosových 

úroků z fi nančního umístění prostředků technických rezerv ve formě bankovních depozit, dluhopisů 

apod. v celkové částce 6 901 tis. Kč.

S výjimkou převodů dle bodu j) pojišťovna v r. 2011 neúčtovala o žádných dalších převodech mezi 

technickým a netechnickým účtem dle § 21 Vyhlášky 502/2002 Sb.
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5.16.  Daně

Daň z příjmů

Společnost za rok 2011 neúčtovala o daňovém závazku z titulu daně z příjmů, a to s ohledem na ku-

mulované daňové ztráty z  předchozích období, přičemž k  rozvahovému dni činila celková výše 

uplatnitelných daňových ztrát z minulých období dle daňového přiznání roku 2010 86 891 tis. Kč.

Odložená daň 

 údaje v tis. Kč

Přechodné rozdíly 2010 2011

Odložený daňový závazek - 2 375 -392

Dlouhodobý nehmotný majetek  - 368  - 392

Neinkasované pokuty a penále výnosové  2 007  0

Odložená daňová pohledávka  1 984  749

Rezerva na nezaslouženou dovolenou  0  28

Účetní OP k pokutám  1 806  0

Daňová ztráta r. 2008  178 0

Celkem  392  357

5.17. Závazky neuvedené v rozvaze 

K datu účetní závěrky pojišťovna eviduje závazky z uzavřené leasingové smlouvy na služební auto-

mobil ve výši 141 tis. Kč, jejíž rovnoměrné splátky jsou rozvrženy do května 2013. 

5.18.  Podrozvahová evidence 

Pojišťovna rovněž eviduje v podrozvahové evidenci následující, v rozvaze neuvedený majetek:

 – celkovou hodnotu výše uvedeného majetku ve fi nančním pronájmu – 311 tis. Kč.

 – drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 9 935 tis. Kč.

 – nároky z titulu postižních pohledávek, vyhledané postihy ve výši 7 779 tis. Kč.

5.19.  Mzdové náklady, zaměstnanci

 údaje v tis. Kč

2010 2011

Průměrný počet zaměstnanců 91 107

Hrubé mzdy 34 189 19 727

Sociální pojištění 9 447 10 887

Zdravotní pojištění 3 421 3 951

Celkem 47 055 30 681

Členům statutárních a dozorčích orgánů vyplatila Slavia pojišťovna a.s. odměny ve výši 450 tis. Kč. 
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Závazky z důchodů bývalých členů těchto orgánů nevznikly ani nebyly sjednány. 

Členům statutárních orgánů nebyly s výjimkou odměn vyplaceny žádné jiné zálohy či poskytnuty 

půjčky ani jiné pohledávky pojišťovnou.

5.20. Mimořádný výsledek hospodaření

 

V účetním období pojišťovna vykázala mimořádný výsledek hospodaření ve výši -3 536 tis. Kč, kte-

rý byl vygenerován mimořádnými náklady z  titulu odpisu části pořizovacích nákladů na  pojistné 

smlouvy tak, jak je uvedeno v bodě 4.1, a mimořádnými výnosy ve výši 37 282 tis. Kč, které byly pro-

účtovány z titulu odpisu nezúčtovaných závazků za zajistiteli z minulých účetních období.

5.21. Pohledávky, závazky a plnění ve skupině

 údaje v tis. Kč

2011

Pohledávky z přímého pojištění 621

Pohledávky ostatní 2 421

Závazky z přímého pojištění 149

Závazky ostatní 129

Vedení společnosti neeviduje žádné významné transakce se spřízněnými osobami, které by nebyly 

uzavřené za standardních tržních podmínek.

5.22. Soudní spory 

K datu účetní závěrky společnost evidovala 14 pasivních soudních sporů z titulu náhrady pojistných 

nároků v celkové výši 2 875 tis. Kč. K  těmto případným závazkům společnost tvořila odpovídající 

rezervu na pojistná plnění (RBNS).

Kromě soudních sporů z  titulu pojištění společnost evidovala soudní spor o  duševní vlastnictví, 

u kterého došlo k prvoinstančnímu rozhodnutí, kdy prvoinstanční soud rozhodl o vyplacení náro-

ku žalobci ve výši 25 tis. Kč. Společnost tento závazek řádně uhradila v průběhu účetního období. 

Soudní spor po datu účetní závěrky pokračoval odvoláním žalující strany. V současnosti společnost 

neočekává, že by tento soudní spor mohl pro společnost dopadnout nepříznivě, a proto již dále ne-

tvoří rezervu.
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6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Slavia pojišťovna a.s. v reakci na výsledek správního řízení vedeného ze strany České národní banky, 

se sídlem Na Příkopě 864/28, Praha 1, které vyústilo v rozhodnutí bankovní rady České národní ban-

ky ze dne 21. března 2012, kterým Česká národní banka zamítla rozklad podaný společností do roz-

hodnutí České národní banky ze dne 20. prosince 2011, podala dne 20. dubna 2012 žalobu proti 

rozhodnutí správního orgánu u Městského soudu v Praze. 

Rozklad, stejně jako správní rozhodnutí regulátora, se týká případné nedostatečnosti rezerv 

na závazky České kanceláře pojistitelů, a to z titulu případné výše vykazovaného zajištění z titu-

lu uzavřených zajistných smluv se zajistiteli. Česká národní banka toto zajištění považuje za ne-

efektivní.

Vedení společnosti se domnívá, že uzavřené zajistné smlouvy zajišťující rezervy na závazky České 

kanceláře pojistitelů jsou platné, efektivní a jejich platnost byla konzultovaná s právními porad-

ci a renomovanými auditorskými společnostmi vykonávajícími činnost v České republice. Kromě 

toho jednotliví zajistitelé potvrdili svůj případný závazek podílet se na plnění České kanceláře 

pojistitelů. Vedení společnosti se domnívá, že předmětné smlouvy o  zajištění se v  podstatné 

míře neliší od běžných zajistných smluv na českém pojistném trhu, a z toho titulu se samotné 

zajištění neliší od zajištění závazků za Českou kanceláří pojistitelů, které jsou využívané jinými 

pojišťovnami.

Vedení společnosti v plné míře splnilo svoji povinnost doložit všechny dostupné podklady k rezervě 

na závazky České kanceláře pojistitelů České národní bance.

Vedení společnosti se domnívá, že rozhodnutí o  rozkladu a zamítavém stanovisku bankovní rady 

v předmětné věci je nezákonné a samotné řízení, které vydání rozhodnutí o rozkladu předcháze-

lo, vedlo k  porušení práv společnosti řádně vykonávat pojišťovací činnost v  souladu se zákonem 

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla.

Další významné soudní spory po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky byla dne 11. 1. 2012 podána na společnost žaloba klientem společnosti, kte-

rou se pojištěný domáhá úhrady pojistného plnění v  částce 124  126 tis. Kč. Na  základě právních 

posudků, které vedení společnosti nechalo vypracovat v souvislosti s vyhodnocením oprávněnosti 

uplatněných nároků pojištěného, lze konstatovat, že nároky nejsou z  hlediska občanskoprávního 

oprávněné a že jednání pojištěného vykazuje znaky spáchání několika trestných činů. Společnost 

proto podala prostřednictvím pověřené advokátní kanceláře trestní oznámení Policii ČR.



43

V  současnosti je vedení společnosti přesvědčeno, že pojištěný v soudním sporu nemůže uspět, 

a proto společnost vytvořila k tomuto soudnímu sporu rezervu na vedlejší náklady v souvislosti se 

službami advokátních kanceláří v občanskoprávním i v trestním řízení ve výši 1 400 tis. Kč.

Kromě skutečností uvedených v této účetní závěrce vedení společnosti neeviduje žádné informace, 

které by mohly mít vliv na tuto účetní závěrku.

V Praze dne 8. 6. 2012

Ing. Radek Žďárecký, MBA

předseda představenstva
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. O  VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI 

OSOBAMI

Ing. Pavel Sehnal (ovládající osoba), bytem Praha 4, Vavřenova 1440, ovládal v roce 2010 tyto společ-

nosti (ovládané osoby):

Název společnosti Sídlo IČ Hlavní činnost

SPGroup a.s. (SPG) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

630 78 571 Činnost organizačních a ekono-

mických poradců

AAAINDUSTRY.CZ akciová 

společnost (INDUSTRY)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

630 78 023 Fúze a akvizice 

Realitní činnost

Podnikatelská Komunální a.s. 

(PoKo)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

618 60 204 Správa vlastní nemovitosti

AAA BYTY.CZ akciová 

společnost (BYTY) * * * *

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

639 99 234 Správa vlastní nemovitosti 

Realitní činnost

Capital Management Company, 

a.s. (CMC)*

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

630 79 992 Kapitálová společnost

Šroubárna Žatec, a.s. 

(v konkursu) (ŠŽ)

Purkyněho 1161 438 42 

Zatec

499 03 527 Výroba spojovacího materiálu

Elektroporcelán Louny a.s. 

(EPL)******

Postoloprtská 2685,

440 15 Louny

499 02 521 Výroba izolátorů

Obchodní tiskárny, akciová 

společnost (OTK)**

Plynárenská 233.

280 57 Kolín IV

000 13 790 Tiskárenská výroba a výroba 

obalů

Obchodní tiskárny Hořovice, 

a.s. (OTH)

Sklenářka 1390, 

268 80 Hořovice

271 55 901 Polygrafi cká výroba

**100% maj. účast OTK

Burzovní společnost pro 

kapitálový trh,a.s. (BSKT)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

471 16 072 Zprostředkování nákupu, 

prodeje a vydávání cenných pa-

pírů a poskytování s tím souv. 

služeb

FILIP Media, a.s. (FM) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

271 87 233 Reklamní činnost a marketing

Total Brokers a.s. (TB)***** Za Skalkou 421/10,

147 00 Praha 4

273 79 345 Výkon činnosti pojišťovacího 

makléře

TIVERTON a.s. Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

273 77 989 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

GREENVALE a.s. Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

273 93 411 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb
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Název společnosti Sídlo IČ Hlavní činnost

MARIE GROUP s.r.o. (MG) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

264 26 561 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

AAA Realitní fond, a.s. (RF) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

274 13 934 Realitní činnost. 

Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor

Prague Property Leader a.s. 

(PPL)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

274 24 715 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Prague Project Developers a.s. 

(PPD)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

274 41 466 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Slavia pojišťovna a.s. 

(SLAVIA)

Revoluční 1/655,

110 00 Praha 1

601 97 501 Pojišťovací činnosti a činnosti 

související

*90,90% maj . účast CMC

BIZ DATA a.s. Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

618 58 757 Poskytování software a po-

radenství v oblasti hardware 

a software

Reprezentativní organizace 

zaměstnavatelů, a.s. (ROZ)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

274 48 967 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Reprezentativní organizace 

odborových organizací , a.s. 

(ROOO) 

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

274 50 201 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

OTK Deutschland GmbH 

(v likvidaci)

(OTK Německo)

Muensterstr. 304 40470 

Dusseldorf SRN

xxxxxxxx Obchodování s polygrafi ckými 

výrobky

**100% maj. účast OTK

ABF, a.s. *** Václavské nám. 29,

110 00 Praha 1

630 80 575 Organizační zajištění výstav, 

veletrhů a kongresů

*66,50% maj. účast CMC

PVA a.s. Beranových čp. 667,

Praha, Letňany

256 58 484 Organizování výstav a veletrhů 

***89% maj. účast ABF

SPG Investment,, a.s. 

(INVESTMENT)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

275 62 913 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

**100% maj. účast CMC

*100% maj .účast CMC
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Název společnosti Sídlo IČ Hlavní činnost

OTK PRINT RO SRL 

(OTK Rumunsko)

Str. STEFAN CEL MAŘE, Nr.l 

Ap.7 CAM.2, Judetul Timis 

TIMISQARA Rumunsko

xxxxxxxx Polygrafi cká výroba

**100% maj. účast OTK

OOO OTK PRINT RU

(OTK Rusko)

Volchonskoje šose St. 7A

Gorelovo,Lomonosovský 

rajon,

Leningrad region, Russia

xxxxxxxx Polygrafi cká výroba

**100% maj. účast OTK 

Stone Hill a.s. (SH) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

275 98 233 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

AAA Průmyslový fond, a.s. (PF) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

275 98 519 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Prague Construction a.s. (PC) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

276 15 600 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

OTK GROUP, a.s. (OTKG) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

276 28 116 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. 

(AQP)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

276 42 127 Ubytovací služby

Newvale a.s. (NV) Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

278 61 457 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

New Property Management a.s. 

(NPM)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

278 62 488 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

AAABYTY.SK 

akciová spoločnosť

(BYTYSK)

Vysoká 34,

811 06 Bratislava

xxxxxxxx Realitní činnost

**** 100% maj.účast AAA BYTY.CZ

Blueberry Hill a.s. Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

278 88 550 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Redvale a.s. Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

278 99 667 Ubytovací služby a směnáren-

ská činnost
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Název společnosti Sídlo IČ Hlavní činnost

Prague Project Development 

a.s. (PP Development)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

282 01 264 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Black Hill, a.s. Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

282 01 281 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Brown Hill, a.s. Masarykovo nábř. 28,

110 00 Praha 1 

282 03 101 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

Limitrana Trading Limited

(LIMITRANA)

Diagorou 4, KERMIA BUIL-

DING, 6th fl oor, Flat/Offi  ce 

601, P.C. 1097, Nicosia, 

Cyprus

xxxxxxxx Holdingová společnost

Sand Hill, a.s. Masarykovo nábř. 28,

110 00 Praha 1 

282 25 571 Provozování nestátního zaří-

zení dle zákona č. 60/1992 Sb., 

o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních

*100% maj .účast CMC

Total Brokers Partners a.s.

(TBP)

Masarykovo nábř. 28, 

110 00 Praha 1

282 25 562 Pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor bez po-

skytování jiných než základních 

služeb

100% maj .účast TB

EPL Group EU s.r.o. (EPLG) Postoloprtská 2951, 

440 15, Louny

287 13 508 Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona

******100% maj .účast EPL

Od 12/2010

OTK - Ukrajina

Ofi cerskaja 18, byt 34,

Zhitomir, 10004, Ukrajina

xxx xx xxx Ostatní prodej – prodej poly-

grafi ckých výrobků

**100% maj. účast OTK
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Během posledního účetního období byly uzavřeny tyto smlouvy mezi propojenými osobami:

A. Ovládající versus ovládaná osoba:

 • Pojistná smlouva

B. Slavia pojišťovna uzavřela s ovládanými osobami tyto smlouvy:

 • AAA Industry.CZ, a.s. pojistná smlouva

 • AAA BYTY.CZ, a.s. pojistná smlouva

 • Capital Management Company pojistná smlouva 

 • Elektroporcelán Louny pojistná smlouva

 • Obchodní tiskárny, a.s. pojistná smlouva

 • Obchodní tiskárny Hořovice, a.s. pojistná smlouva

 • Filip Media, a.s. pojistná smlouva

 • Total Brokers a.s. dodatky č. 57-65 k Smlouvě

   o nevýhradním obchodním zastoupení

 • Greenvale, a.s. pojistná smlouva

 • AAA Realitní fond, a.s. pojistná smlouva

 • BIZ Data, a.s. pojistná smlouva

 • ABF, a.s. pojistná smlouva

 • GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. pojistná smlouva

 • Redvale, a.s. pojistná smlouva

Ovládanou osobou byla ovládající osobě poskytnuta tato plnění:

· Nebylo poskytnuto žádné plnění.

Ostatní plnění mezi propojenými osobami:

 • Slavia pojišťovna poskytla plnění na základě těchto smluv

Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. Mandátní smlouva o řízení portfolia

FILIP Media, a.s. Rámcová smlouva na poskytování služeb v oblasti public relations

Rámcová smlouva o spolupráci

Smlouva o poskytnutí mediálních služeb

Total Brokers a.s. Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

SPGroup a.s. Smlouva o řízení 

BIZ DATA a.s. 1) Smlouva o  zabezpečení provozu a  rozvoje provozních 

IS pojišťovny

2) Licenční smlouva LANSA

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. Smlouva o podnájmu dopravního prostředku

Rámcová smlouva o spolupráci
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Redvale, a.s. Rámcová smlouva o spolupráci

Total Brokers Partners, a.s. Kupní smlouva

Obchodní tiskárny, akciová společnost Rámcová smlouva o spolupráci

Elektroporcelán Louny, a.s. Pojistné plnění

Total Brokers, a.s. Pojistné plnění

Smlouvy byly uzavřeny za obvyklých podmínek a z těchto smluv nevznikla ovládané osobě újma.

Právní úkony učiněné v zájmu ostatních ovládajících a ovládaných osob:

 • Žádné právní úkony nebyly učiněny.

Opatření, která byla přijata ovládanou osobou na popud ostatních ovládaných a ovládají-

cích osob:

 • Žádná opatření nebyla přijata.

V Praze dne 25. 3. 2012

Ing. Radek Žďárecký, MBA

předseda představenstva
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Slavia pojišťovna a.s. 
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