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Společnost Slavia pojišťovna a.s. tímto uveřejňuje následující údaje o sobě, o složení akcionářů, o skupině, 

jíž je součástí, a o své činnosti, včetně finančních ukazatelů, ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky České národní banky  

č. 434/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 306/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Údaje jsou uveřejňovány podle stavu k 31. 12. 2021 

1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S. 

i.  

Obchodní firma:    Slavia pojišťovna a.s. 

Právní forma:    Akciová společnost 

Adresa sídla:    Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo:    60197501 

Zápis v obchodním rejstříku: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2591 

 

ii. Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. června 1994 

 

iii. Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:  371.000.000 Kč 

 

iv. Výše splaceného základního kapitálu:     371.000.000 Kč 

 

v. Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty: 

742 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000 Kč. 

 

vi. Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů s uvedením 

druhu, formy, podoby a počtu: 

Společnost nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy nebo jiné účastnické cenné papíry. 

 

vii. Údaje o zvýšení nebo změnách základního kapitálu v roce 2020: 

Slavia pojišťovna a.s. nezvyšovala, ani nesnižovala v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 základní 

kapitál společnosti. 
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viii. Organizační schéma Slavia pojišťovny a.s. k 31. 12. 2021: 

Počet organizačních složek:  1 

Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 121,127 FTE 
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ix. Údaje o členech dozorčího orgánu a představenstva Slavia pojišťovny a.s.: 

 

• Údaje o členech představenstva Slavia pojišťovny a.s.: 

 

Jméno:    Mgr. Karel Waisser 

Funkce:    Předseda představenstva  

Den vzniku funkce:   5. 8. 2016 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor matematické a počítačové modelování. 

Kariéru v pojišťovnictví začal v roce 1994 jako pojistný matematik a metodik v úseku pojištění osob, poté 

přešel do IT. V letech 2001–2004 pracoval pro holding Allianz v Mnichově. Od roku 2006 se vrátil do Allianz 

ČR, kde vykonával různé vedoucí a řídící pozice, zejména pozici ředitele úseku IT včetně Call Centra 

společnosti. Od roku 2011 do 2014 působil jako člen představenstva Allianz pojišťovny. Během roku 2015 

pracoval pro poradenskou společnost Endovie. 

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 

Název subjektu: PlasticPlanet s. r.o. 

Angažmá: Statutární orgán – jednatel 

Název subjektu: Attack Hobby Kits s.r.o. 

Angažmá: Statutární orgán – jednatel 

 

 

Jméno:    Mgr. Milan Kolanda 

Funkce:     Místopředseda představenstva 

Den vzniku funkce:   7. 5. 2014 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1997). V letech 1997 až 2001 působil 

jako právník společnosti Bankovní holding a.s., v letech 2001 až 2004 pracoval jako právník specialista 

v odboru restrukturalizace České konsolidační agentury (dříve Konsolidační banka Praha s.p.ú.). V letech 

2005 až 2012 pracoval v rámci finanční skupiny (holdingu) SPGroup na pozici vedoucího právního odboru. 

V současné době se věnuje podnikání v oblasti ekonomického a organizačního poradenství a konzultační 

činnosti. Od dubna 2006 působí jako člen a místopředseda představenstva Slavia pojišťovny a.s. 

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 

Název subjektu: Pro4Promotion s.r.o. 

Angažmá: Statutární orgán – jednatel 

Název subjektu: Společenství vlastníků jednotek domu Na Hutích čp.1519 

Angažmá: Statutární orgán – předseda výboru 

 

Název subjektu: Zavolejsikurýra.cz a.s. 
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Angažmá: Dozorčí rada – předseda a člen 

Název subjektu: Zavolejsikurýra.cz Services s.r.o., v likvidaci 

Angažmá: likvidátor 

Název subjektu: Prague Sport Challenge Association, zapsaný spolek 

Angažmá: Statutární orgán – předseda 

 

 

Jméno:  Ing. Bohumil Vrhel 

Funkce: Člen představenstva 

Den vzniku funkce: 28. 4. 2014 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  

Vystudoval Fakultu stojní ČVUT (1973), následně absolvoval postgraduální studium v oboru průmyslových 

robotů na ČVUT (1981) a manažerská studia (Stockholm 1992). Působil dosud v následujících funkcích: 

- Ředitel správy majetkových účastí SPGroup a.s. Praha (2007–2013) 

- Generální ředitel Jitka a.s. Jindřichův Hradec (2005) 

- Výkonný ředitel BombardierTransportation a.s. Česká Lípa (2004–2005) 

- Generální ředitel Metalprogres Strakonice s.r.o. (1997–2004) 

- PA Consulting Prague (1995–1997) 

- Generální ředitel JIPO PORSCHE (1992–1995) 

- Generální ředitel Jihostroj a.s. Velešín (1991–1992) 

- Technický ředitel Jihostroj a.s. Velešín (1989–1991) 

- Vedoucí VVZ Roboty ČZ Strakonice (1973–1989) 

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 

Název subjektu: BIZ DATA a.s. 

Angažmá: Statutární orgán – člen představenstva 

 

 

Jméno:    Ing. Petr Pořízek 

Funkce:     Člen představenstva 

Den vzniku členství v představenstvu:  28. 4. 2014 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  

Vzdělání:  1980–1984 VŠE Praha, ekonomika zahraničního obchodu 

  

Profesní praxe:  

- 2005–dosud SPGroup a.s. – finanční ředitel 

- 2001–2003 ČSKD-INTRANS a.s. – finanční ředitel, člen představenstva (2002–2003) 

- 1996–2000 EDIT holding a.s. – generální ředitel (1996–1998), finanční ředitel (1999–2000), člen 

představenstva (1996–2000) 

- 1994–1995 EDIT, spol. s r.o. – finanční ředitel (1994), generální ředitel (1995) 
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- 1990–1994 STAVIS spol. s r. o. Praha – hlavní ekonom 

- 1984–1990 DAK Slušovice – referent zahraničního obchodu, ekonom 

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 

Název subjektu: 
  
OTK GROUP, a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: BIZ DATA a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada –člen dozorčí rady 

Název subjektu: PVA a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: Total Brokers a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: AAA Realitní fond, a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: Total Brokers Partners a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: SPGroup a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: Redvale a.s 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

Název subjektu: GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. 

Angažmá: Dozorčí rada – člen dozorčí rady 

 

 

Jméno: JUDr. Ivana Zörklerová 

Funkce: Člen představenstva 

Den vzniku funkce: 28. 4. 2014 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1984). V letech 1989 až 2002 

pracovala jako právník v České pojišťovně a.s., v letech 2003 až 2007 zastávala pozici vedoucí právní a 

likvidační divize v makléřské společnosti RESPECT Insurance Brokers a.s. Od roku 2007 pracovala jako 

právník ve společnosti Slavia pojišťovna a.s., v roce 2007 až 2009 působila jako členka dozorčí rady a od 

srpna 2010 je členem představenstva. V současné době pracuje jako vedoucí právního oddělení a 

compliance Slavia pojišťovny a.s. 

 

 

Jméno: Ing. Tomáš Polák, MBA 

Funkce: Člen představenstva 

Den vzniku funkce: 18. 10. 2021 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  
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Vystudoval ČVUT v Praze, jako konzultant byl členem týmu strategií a implementací pro oblast finančního 

sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví) v České spořitelně, od r. 2001 do r. 2007 pracoval jako projektový 

manager ve společnosti T-Mobile v oblasti strategického rozvoje a správy oblasti „eBusiness". Do r. 2020 

pracoval jako programový manažer se zodpovědností za změnové projekty a programy v oblasti procesů 

zahrnující audity stávajícího stavu, návrhy změn stávajících procesů a zavádění nových procesů v rámci 

změnových projektů ve společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. V současné době působí jako ředitel 

Corporate Governance v SPGroup,a.s.  V r. 2021 úspěšně složil zkoušku dle zák. č. 170/2018 Sb. o distribuci 

pojištění a zajištění.  

 

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 

 

 

• Údaje o členech dozorčí rady Slavia pojišťovny a.s.: 

 

Jméno:    Mgr. Jakub Schejbal 

Funkce:     Člen dozorčí rady 

Den vzniku funkce:    25. 6. 2014 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:  

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda. Po složení advokátních 

zkoušek u ČAK pracoval jako právník v Hypoteční bance a. s. a od roku 2012 působí jako samostatný 

advokát. 

 

fce společnost IČO

člen statutárního orgánu PVA EXPO, a.s. 27562913

člen statutárního orgánu BIZ DATA a.s. 61858757

člen statutárního orgánu PVA EURO EXPO, a.s. 27888550

člen statutárního orgánu Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s. 47116072

člen statutárního orgánu AAA BYTY.CZ akciová společnost 63999234

člen statutárního orgánu Elektroporcelán a.s. 28203101

člen statutárního orgánu Elektroporcelán majetková a.s. 09448195

člen statutárního orgánu Redvale a.s. 27899667

člen statutárního orgánu OTK GROUP, a.s. 27628116

člen statutárního orgánu Total Brokers a.s. 27379345

člen statutárního orgánu Total Brokers Partners a.s. 28225562

člen statutárního orgánu Angarmos plus a.s. 02447649

člen statutárního orgánu ABF, a.s. 63080575

člen statutárního orgánu M.I.P. Group, a.s. 25666703

člen statutárního orgánu PVA a.s. 25658484

člen správní rady Discovery Park Praha z.ú. 03666425

člen statutárního orgánu Bulovka Dental Clinic, a.s. 09259392

člen statutárního orgánu Spolek Mariánské Lázně, z.s. 09665935

člen statutárního orgánu Spolek obchodní a zábavní zóna Čestlice 03574148
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Jméno:     Mgr. Adam Herclík 

Funkce:    Člen dozorčí rady 

Den vzniku funkce:    25. 9. 2015 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor právo a právní věda. V letech 2008 až 

2012 pracoval jako disponent v oblasti neživotního pojištění v České pojišťovně. Následně nastoupil do Slavia 

pojišťovny a.s. do oddělení likvidace pojistných událostí. V současné době působí jako člen právního 

oddělení Slavia pojišťovny a.s. 

 

Jméno:     Ing. Libor Kotěšovec 

Funkce:    Člen dozorčí rady 

Den vzniku funkce:    29. 8. 2018 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky, obor statistické a pojistné 

inženýrství. Od roku 2005 se pohybuje v pojišťovnictví na pozicích pojistný matematik, HR controller, 

manažer provizně analytické skupiny. Od roku 2016 působí na pozici Controller ve finančním oddělení Slavia 

pojišťovny a. s.  

 

Jméno:     Ing. Pavel Sehnal 

Funkce:    Člen dozorčí rady 

Den vzniku funkce:    19. 10. 2021 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

Vystudoval ČVUT v Praze, do r. 1995 se věnoval finančním službám v oboru bankovnictví, stal se členem 

Burzy cenných papírů, ředitelem a následně majitelem společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh, 

a.s. Od r. 1995 až dosud působí jako generální ředitel finanční instituce SPGroup, a.s., která se zabývá 

zejména investicemi do nových projektů v oblasti průmyslu, pojišťovnictví, hotelnictví, nemovitostí a služeb. 

Zároveň je 100% akcionářem této společnosti. V r. 2021 úspěšně složil zkoušku dle zák. č. 170/2018 Sb. o 

distribuci pojištění a zajištění. 

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 
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Jméno:     Ing. Pavel Balák 

Funkce:    Člen dozorčí rady 

Den vzniku funkce:    19. 10. 2021 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, do r. 2004 se věnoval managementu v oblasti financí, 

bankovnictví a účetnictví v různých společnostech, do r. 2011 pracoval jako finanční ředitel spol. FINEP CZ, 

a.s. Od r. 2011 do r. 2015 vykonával pozici Asset manager ve spol. CEE Property Development Portfolio 2, 

a.s. a v současné době pracuje jako provozní ředitel společnosti. CMC, a.s. – člena finanční skupiny 

SPGroup,a.s. V r. 2021 úspěšně složil zkoušku dle zák. č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.  

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 
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Jméno:     Ing. Jiří Staněk 

Funkce:    Člen dozorčí rady 

Den vzniku funkce:    19. 10. 2021 

 

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, do r. 1999 pracoval jako Portfolio manager investičních 

fondů v dceřiné spol. České spořitelny a.s., od tohoto roku až do současnosti vykonává funkci obchodního 

ředitele finanční skupiny SPGroup, a.s. s hlavní pracovní náplní financování nejvýznamnějších projektů 

skupiny, správa středně a dlouhodobě volných finančních zdrojů v rámci celé finanční skupiny.   

 

Členství v orgánech jiných právnických osob: 
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• Souhrnná výše úvěrů, půjček poskytnutých Slavia pojišťovnou a.s. členům její dozorčí rady 

a členům představenstva: 

 

Slavia pojišťovna a.s. neposkytla žádné úvěry ani půjčky členům své dozorčí rady ani členům 

představenstva. 

 

 

• Souhrnná výše záruk vydaných Slavia pojišťovnou a.s. za členy dozorčí rady a členy 

představenstva: 

 

Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za členy své dozorčí rady ani členy představenstva. 

 

2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ 

a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí: 

 

Obchodní firma nebo název:  Capital Management Company, a.s. 

Právní forma:    Akciová společnost 

Adresa sídla:    Na struze 227/1, Praha 1 

Výše podílu na hlasovacích právech: 68,46 % 

 

Obchodní firma nebo název:  SPGroup, a.s. 

Právní forma:    Akciová společnost 

Adresa sídla:    Na struze 227/1, Praha 1 

Výše podílu na hlasovacích právech: 16,17 % 

 

Obchodní firma nebo název:  LimitranaTrading Limited 

Právní forma:    Holdingová společnost 

Adresa sídla:    Diagorou 4, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus 

Výše podílu na hlasovacích právech: 8,09 % 
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Obchodní firma nebo název:  New Property Management a.s. 

Právní forma:    Akciová společnost 

Adresa sídla:    Na struze 227/1, Praha 1 

Výše podílu na hlasovacích právech: 7,28 % 
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3) ÚDAJE O STRUKTUŘE SKUPINY, JEJÍŽ JE SLAVIA 

POJIŠŤOVNA A.S. SOUČÁSTÍ 

a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně nebo 

tuzemské zajišťovně ovládajícími osobami, popřípadě většinovým 

společníkem 

 

Obchodní firma nebo název:  Capital Management Company, a.s. 

Právní forma:    Akciová společnost 

Adresa sídla:    Na struze 227/1, Praha 1 

Výše podílu na hlasovacích právech: 68,46 % 

Výše podílu na základním kapitálu:  68,46 % 

 

Obchodní firma nebo název:  SPGroup, a.s. 

Právní forma:    Akciová společnost 

Adresa sídla:    Na struze 227/1, Praha 1 

Výše podílu na hlasovacích právech: 16,17 % 

Výše podílu na základním kapitálu:  16,17 % 

 

i. Souhrnná výše pohledávek Slavia pojišťovny a.s. a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. vůči 

společnostem ve skupině: 

K 31. 12. 2021 Slavia pojišťovna a. s. eviduje pohledávky vůči SPGroup, a.s. za nájemné ve výši 0 tis. 

Kč. Dále Pojišťovna eviduje závazky k ovládající osobě. Jedná se o podřízenou zápůjčku od Capital 

Management Company, a.s. v celkové nominální výši 50 mil. Kč a dále úrokové příslušenství k podřízené 

zápůjčce v celkové výši 9 733 tis. Kč, z toho úrok ve výši 1 829 tis. Kč vznikl v roce 2021. Další závazky 

vůči ovládajícím osobám a ostatním společnostem ve skupině: 

BIZ DATA a.s.     818 tis. Kč 

CMC a..s.         0 tis. Kč 

BSKT      330 tis. Kč 

OTK a.s.     121 tis. Kč 

SPGroup a.s.     159 tis. Kč 

Redvale a.s.         3 tis. Kč 

 

 

ii. Souhrnná výše cenných papírů, které má Slavia pojišťovna a.s. v aktivech a které jsou emitovány 

ovládající osobou, a souhrnná výše závazků Slavia pojišťovny a.s. z těchto cenných papírů: 

Slavia pojišťovna a.s. neeviduje k 31. 12. 2021 v aktivech žádné takové cenné papíry ani žádné závazky 

z nich. 
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iii. Souhrnná výše záruk vydaných Slavia pojišťovnou a.s. za ovládající osobou a souhrnná výše záruk 

přijatých Slavia pojišťovnou a.s. od ovládající osoby: 

Slavia pojišťovna a.s. nevydala žádné záruky za ovládající osobou, ani žádné záruky od ovládající osoby 

nepřijala. 

 

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Slavia pojišťovně a.s. 

ovládanými osobami, popřípadě v nichž je Slavia pojišťovna a.s. většinovým 

společníkem 

K 31. 12. 2021 je Slavia pojišťovna a.s. jediným společníkem právnické osoby Slavia partner, s.r.o., IČ: 

047 57 416, vedená ve složce C 253193, Městského soudu v Praze, se sídlem Táborská 940/31, Nusle, 

140 00 Praha 4. 
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c) Grafické znázornění skupiny 
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4) ÚDAJE O ČINNOSTI SLAVIA POJIŠŤOVNY A.S. VČETNĚ 

FINANČNÍCH UKAZATELŮ 

a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku 

 

i. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví 

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

k zákonu o pojišťovnictví 

 

ii. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví 

a. zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona 

o pojišťovnictví 

b. poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona 

o pojišťovnictví 

c. zprostředkování záruk a závazků 

d. zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 

 

iii. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

 

b) Přehled činností skutečně vykonávaných 

 

i. Pojišťovací činnosti dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví 

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

k zákonu o pojišťovnictví 

 

ii. Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví 

a. zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona 

o pojišťovnictví 

b. poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona 

o pojišťovnictví 

 

iii. Zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

 

c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou 

národní bankou omezeno nebo pozastaveno 

 

Výkon žádných činností nebyl Českou národní bankou Slavia pojišťovně a.s. omezen nebo pozastaven.
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d) Rozvaha Slavia pojišťovny a.s. 
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e) Výkaz zisku a ztráty Slavia pojišťovny a.s. 

 
 

f) Reálné a jmenovité hodnoty finančních derivátů 

Slavia pojišťovna a.s. k 31. 12. 2021 neúčtovala o žádných finančních derivátech. 
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g) Poměrové ukazatele Slavia pojišťovny a.s. 

i. Ukazatele solventnosti 

 

 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

SCR solventnostní kapitálový požadavek 264 534 161 268 233 768 280 565 574 280 599 683 

MCR minimální kapitálový požadavek 95 182 500 95 883 899 98 516 040 99 272 541 

Disponibilní zdroje / Solventnostní kap. požadavek 112,9 % 122,9 % 122,7 % 128,5 % 

 

 

ii. Ukazatel upravené míry solventnosti 

 

Nad Slavia pojišťovnou a.s. není vykonáván dohled ve skupině podle § 87, odst. 1, písm. a) a b) zákona o 

pojišťovnictví. 

 

iii. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA = zisk nebo ztráta za účetní období / aktiva celkem) 

 

 31. 3. 2021 30. 6. 2021 30. 9. 2021 31. 12. 2021 

ROAA 0,1 % 0,4 % - 0,9 % 0,4 % 

 

iv. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE = zisk nebo ztráta za úč. období / vlastní kapitál) 

 

 31. 3. 2021 30. 6. 2021 30. 9. 2021 31. 12. 2021 

ROAE 0,7 % 2,2 % -5,2 % 2,2 % 

 

v. „Combined ratio“ v neživotním pojištění (= (náklady na pojistná plnění, včetně změny stavu rezervy na 

pojistná plnění, očištěné od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné očištěné od 

zajištění) 

 

 31. 3. 2021 30. 6. 2021 30. 9. 2021 31. 12. 2021 

Combined ratio 92 % 91 % 98 % 95 % 
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