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I. Informace o společnosti 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. 
Základní kapitál: 371 000 000 Kč 
Sídlo: 140 00 Praha 4, Táborská 940/31 (změna sídla dne 14. ledna 2020) 
IČ: 601 97 501 
Vznik společnosti: 1. 6. 1994 zápisem do obchodního rejstříku 

 
SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI 
(k 31.12.2021) 

PŘEDSTAVENSTVO 

Mgr. Karel Waisser – předseda představenstva 
Mgr. Milan Kolanda – místopředseda představenstva 
Ing. Petr Pořízek – člen představenstva 
Ing. Bohumil Vrhel – člen představenstva 
JUDr. Ivana Zőrklerová – člen představenstva 
Ing. Tomáš Polák – člen představenstva 
 
 

DOZORČÍ RADA  

Původní členové k 31.12.2020 byli po celý rok 2021 řádnými členy dozorčí rady: 
Mgr. Jakub Schejbal – člen dozorčí rady 
Mgr. Adam Herclík – člen dozorčí rady 
Ing. Libor Kotěšovec – člen dozorčí rady 
 
Dne 19. října 2021 byl rozšířen počet členů a dalšími členy dozorčí rady se stali: 
Ing. Pavel Sehnal – člen dozorčí rady 
Ing. Pavel Balák – člen dozorčí rady 
Ing. Jiří Staněk – člen dozorčí rady 
 
 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL  

Mgr. Karel Waisser 
 
 

VÝBOR PRO AUDIT 

Doc. Ing. Jaroslava Roubíčková 
Ing. Ladislav Jirka 
Ing. Libor Kotěšovec 
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II. Přehled o činnosti 

 

PRODUKTY 
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ 
 
Pojištění živelní a vodovodní 
Pojištění pro případ odcizení a vandalismu 
Pojištění skel 
Pojištění strojů a elektroniky 
Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku 
Pojištění stavebně montážních rizik včetně odpovědnosti 
 
Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek 
Pojištění profesní odpovědnosti 
Pojištění odpovědnosti zaměstnance 
Pojištění odpovědnosti členů řídících a statutárních orgánů 
Pojištění odpovědnosti zdravotnických zařízení 
 
Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 
Havarijní pojištění motorových vozidel 
Pojištění finančních ztrát řidičů a provozovatelů motorových vozidel „Kryštof“ 
Pojištění finanční způsobilosti dopravce 
Pojištění odpovědnosti za škodu dopravce 
Pojištění přepravy zásilek 
 
Pojištění měst a obcí 
 
Pojištění úpadku agentury práce 
Pojištění úpadku cestovní kanceláře  
 
 
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 
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 
(v tis. Kč) 

Přímé pojištění Rok Hrubé pojistné Náklady na 

  
 Předepsané Zasloužené poj. plnění* 

 (hrubé) (hrubé)  

Požáru a ostatních škod na majetku  2020 120 291 115 778 55 508 

 2021 129 703 129 800 74 843 

Motorových vozidel  2020 91 804 86 410 49 935 

 2021 104 725 98 369 58 191 

Smluvní odpovědnosti  2020 631 029 621 095 310 315 

 2021 650 700 637 084 298 784 

Ostatní 2020 217 417 221 578 27 266 

 2021 177 798 209 390 200 214 

 Celkem 2020 1 060 541 1 044 861 443 024 

 2021 1 062 926 1 074 643 632 032 
* bez změny stavu rezervy na pojistná plnění 

 
Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky. 
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IV. Přehled aktiv a pasiv 
                                                                                                                                                    (v tis. Kč) 
Aktiva 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Nehmotný majetek 29 129 30 231 

Hmotný majetek 8 003 3 533 

Investice 888 113 888 203 

Pohledávky pojištění/zajištění 134 300 153 960 

Ostatní pohledávky 7 406 6 362 

Hotovost 156 803 227 682 

Ostatní aktiva 129 851 123 527 

AKTIVA celkem 1 353 605 1 433 498 

 
                                                                                                                                                    (v tis. Kč) 
Pasiva 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Základní kapitál 371 000 371 000 

Emisní ážio 56 143 56 143 

Ostatní kapitálové fondy 23 733 24 020 

Neuhrazená ztráta minulých let -211 284 -198 420 

Hospodářský výsledek  12 864 2 558 

Podřízená pasiva 57 904 59 733 

Technické rezervy 678 221 682 732 

Ostatní rezervy 201 7 504 

Závazky z pojištění/zajištění 212 316 275 148 

Ostatní závazky 31 171 27 981 

Ostatní pasiva 121 336 125 099 

PASIVA celkem 1 353 605 1 433 498 

 



11 
 

V. Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty 
(v tis. Kč) 

Název položky 2020 2021 

Pojistné očištěné 656 717 673 570 

Převedené výnosy z investic z netechnického účtu 6 287 1 779 

Ostatní technické výnosy 4 632 10 012 

Náklady na pojistná plnění – očištěné -284 617 -307 995 

Změna stavu ostatních technických rezerv -2 105 -861 

Bonusy a slevy -2 188 -4 534 

Čistá výše provozních výdajů -323 282 -328 483 

Ostatní technické náklady – očištěné -31 986 -29 337 

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění 23 458 14 151 

Výnosy z investic 10 928 5 290 

Náklady na investice -2 359 -2 930 

Převod výnosů z investic na technický účet neživotního pojištění -6 287 -1 779 

Ostatní výnosy 4 261 7 817 

Ostatní náklady -11 844 -11 523 

Daň z příjmů z běžné činnosti -5 043  -8 200 

Ostatní daně a poplatky -250 -268 

Hospodářský výsledek za účetní období  12 864  2 558 
 
 

VI. Ostatní údaje 

1. Vývoj ostatních ekonomických ukazatelů 

(v tis. Kč) 
Položka 2020 2021 

Průměrný počet zaměstnanců k 31.12. (osob) 115 113 

Mzdové náklady 69 095 69 299 

Sociální náklady a zdravotní pojištění 22 923 23 648 

Ostatní náklady na zaměstnance 488 342 

Odměny členů statutárních orgánů 1 598 1 650 

Zisk/ztráta z investic 8 569 2 360 

Výše opravných položek k pohledávkám 40 414 40 176 

Neuhrazená ztráta z minulých let -211 284 -198 420 

Výsledek netechnického účtu -10 594 -11 593 

 
  



12 
 

2. Investice do cenných papírů a nemovitostí 

 
Pořizovací a účetní hodnota cenných papírů k 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2021. 

(v tis. Kč) 
                        31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Položka Pořizovací Účetní Pořizovací Účetní 

Cenné papíry s výnosem 153 623 152 151 153 623 150 230 

- proměnlivým 153 623 152 151 153 623 150 230 

Pozemky a stavby 133 529 171 792 136 445 173 732 

Depozita u bank 563 970 563 970 564 041 564 041 
 

VII. Solventnost 
 

 

Pro vykazování solventnosti je od roku 2016 v ČR využívána společná metodika Evropské unie popsaná 
v novelizovaném zákoně 277/2009 Sb. Na základě této legislativní úpravy se počítá tzv. solventnostní 
kapitálový požadavek, minimální kapitálový požadavek a disponibilní prostředky společnosti, vyplývající 
z rozvahy sestavené dle definic tzv. Solvency II, uvedené v zákoně, sloužící k pokrytí těchto kapitálových 
požadavků.  
 
Společnost nezaznamenala nesoulad s požadavkem na dodržení minimálního kapitálového požadavku1 
od data platnosti legislativního rámce Solvency II. Pro plné pokrytí solventnostního kapitálového 
požadavku2 k datu sestavení této výroční zprávy má společnost dostatečné disponibilní prostředky. 
Vedení společnosti aktivně po celý rok 2021 pracovalo, a i v roce 2022 bude pokračovat, na uskutečnění 
potřebných kroků, vedoucích k pokračování souladu s dodržením solventnostního požadavku na základě 
legislativních pravidel.  
 
 

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. 
   (v tis. Kč) 

 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Rezerva na bonusy a slevy 12 369 14 342 

Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí  707 618 757 139 

Rezerva na nezasloužené pojistné 460 719 449 003 

Technické rezervy celkem (hrubá výše) 1 180 706 1 220 484 
 
  

 
1 Výpočet minimálního kapitálového požadavku nebyl statutárním auditorem ověřován 
2 Výpočet solventnostního kapitálového požadavku nebyl statutárním auditorem ověřován 
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 Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 
 

 
Název společnosti: Slavia pojišťovna a.s. 
 
Sídlo: Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 (od 14. ledna 2020) 
 Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1 (do 13. ledna 2020)  
 
Právní forma: akciová společnost 
 
IČ:      601 97 501 
 
 
Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na společnosti k 31. prosinci 2021 
jsou: 
 
Capital Management Company, a.s. 68,5% 
SPGroup a.s. 16,2% 
LIMITRANA TRADING LIMITED 8,1% 
New Property Management a.s. 7,2% 
 

Organizační struktura: 

Základní schéma organizační struktury Slavia pojišťovny je následující: 
• Generální ředitel, interní audit, korporátní management, právní oddělení;  
• Finanční úsek + informační technologie; 
• Provozní úsek; 
• Obchodní úsek + pojištění vozidel a pojištění osob; 
• Úsek underwritingu majetku a odpovědnosti; 
• Úsek likvidace pojistných událostí. 

  
Ve Slavia pojišťovně a.s. v roce 2021 nedošlo oproti roku 2020 ke změně organizační struktury. 
 

Součásti účetní závěrky: 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Příloha v účetní závěrce 

 
 
 
 
 
Účetní závěrka byla sestavena dne 27. dubna 2022. 
  



Slavia pojišťovna a.s.
Rozvaha k 31. prosinci 2021
(V tisících Kč)
Sídlo společnosti: Táborská 940/31,  140 00 Praha 4

IČ: 601 97 501

2021 2021 2021 2020
Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

I. AKTIVA

B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 131 668 101 437 30 231 29 129

C. Investice 894 002 5 799 888 203 888 113

I. Pozemky a stavby, z toho: 179 263 5 531 173 732 171 792

    1. Pozemky 142 352 142 352 142 352

    2. Stavby 36 911 5 531 31 380 29 440

a) provozní investice                                  700 95 605 620

II. 200 200 200

    1. Podíly v ovládaných osobách 200 200 200

III. 714 539 268 714 271 716 121

    2. Dluhové cenné papíry, v tom: 150 498 268 150 230 152 151

b) držené do splatnosti 150 498 268 150 230 152 151

    6. 564 041 564 041 563 970

E. Dlužníci 200 498 40 176 160 322 141 706

 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 88 636 39 422 49 214 57 703

  1. Pojistníci                                85 499 39 422 46 077 55 379

2. Pojišťovací zprostředkovatelé                               3 137 3 137 2 324

 II. 104 746 104 746 76 597

 III. 7 116 754 6 362 7 406

F. 243 101 11 886 231 215 164 806

I. 15 419 11 886 3 533 8 003

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 227 682 227 682 156 803

G. 123 527 123 527 129 851

II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 116 368 116 368 125 836

b) v neživotním pojištění 116 368 116 368 125 836

III. Ostatní přechodné účty aktiv 7 159 7 159 4 015

1 592 796 159 298 1 433 498 1 353 605

Pohledávky z operací zajištění

Legenda

Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. 
Pozemky a stavby", a zásoby

Jiné investice

Investice v podnikatelských seskupeních

Depozita u finančních institucí

Přechodné účty aktiv

Ostatní aktiva

Ostatní pohledávky

AKTIVA  CELKEM



A. Vlastní kapitál 255 301 252 456

I. Základní kapitál, z toho: 371 000 371 000

II. Emisní ážio 56 143 56 143

IV. Ostatní kapitálové fondy 24 020 23 733

VI. -198 420 -211 284

VII. 2 558 12 864

B. Podřízená pasiva 59 733 57 904

C. Technické rezervy 682 732 678 221

1. Rezerva na nezasloužené pojistné 307 585 326 646

a) hrubá výše 449 003 460 719

b) hodnota zajištění (-) 141 418 134 073

3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 368 887 346 176

a) hrubá výše 757 139 707 618

b) hodnota zajištění (-) 388 252 361 442

4. Rezerva na bonusy a slevy 6 260 5 399

a) hrubá výše 14 342 12 369

b) hodnota zajištění (-) 8 082 6 970

E. Rezervy 7 504 201

2. Rezerva na daně 7 273

3. Ostatní rezervy 231 201

G. Věřitelé 303 129 243 487

I. Závazky z operací přímého pojištění 154 072 108 790

II. Závazky z operací zajištění 121 076 103 526

V. Ostatní závazky, z toho: 27 981 31 171

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 13 785 15 166

H. Přechodné účty pasiv 125 099 121 336

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 47 851 46 216

II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 77 248 75 120

1 433 498 1 353 605PASIVA  CELKEM

Zisk nebo ztráta běžného účetního období

Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých 
účetních období

2020

II. PASIVA

2021Legenda



Slavia pojišťovna a.s.
Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosincem 2021
(V tisících Kč)
Sídlo společnosti: Táborská 940/31,  140 00 Praha 4

IČ: 601 97 501

2021 2021 2021 2020
Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x

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

a) předepsané hrubé pojistné 1 062 926 x x x

b) pojistné postoupené zajistitelům (-) 408 418 654 508 x x

c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) -11 717 x x x

d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajistitelů (+/-) 7 345 -19 062 673 570 656 717

2. Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu (položka III.6.) x x 1 779 6 287

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x 10 012 4 632

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

a) náklady na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše 632 032 x x x

bb) podíl zajistitelů (-) 346 748 285 284 x x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše 49 521 x x x

bb) podíl zajistitelů (-) 26 810 22 711 307 995 284 617

5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) x x 861 2 105

6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění x x 4 534 2 188

7. Čistá výše provozních nákladů: x x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x 139 261 x x

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x 9 468 x x

c) správní režie x 300 110 x x

d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) x 120 356 328 483 323 282

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x 29 337 31 986

x x 14 151 23 45810. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)

Legenda



2021 2021 2021 2020

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) x x 14 151 23 458

3. Výnosy z investic: x x x x

x x x x

ab) výnosy z pozemků a staveb 3 860 x x x

bb) výnosy z ostatních investic 1 422 5 282 x x

c) změny hodnoty investic x 8 x x

d) výnosy z realizace investic x 5 290 10 928

5. Náklady na investice: x x x x

a) náklady na správu investic, včetně úroků x 1 324 x x

b) změny hodnoty investic x 1 606 x x

c) náklady spojené s realizací investic x 2 930 2 359

x x 1 779 6 287

7. Ostatní výnosy x x 7 817 4 261

8. Ostatní náklady x x 11 523 11 844

9. Daň z příjmů z běžné činnosti x x 8 200 5 043

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x 2 826 13 114

15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x 268 250

16. Zisk nebo ztráta za účetní období x x 2 558 12 864

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

b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:           

Legenda



Slavia pojišťovna a.s.
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosincem 2021
(V tisících Kč)
Sídlo společnosti: Táborská 940/31,  140 00 Praha 4

IČ: 601 97 501

Základní 
kapitál

Emisní ážio Kapitálové 
fondy Zisk (ztráta) Celkem

ZŮSTATEK K 1. 1. 2020 371 000 56 143 23 446 -211 284 239 305

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do 
hospodářského výsledku 287 287

Čistý zisk/ztráta za účetní období 12 864 12 864

ZŮSTATEK K 31.12. 2020 371 000 56 143 23 733 -198 420 252 456

Základní 
kapitál

Emisní ážio Kapitálové 
fondy Zisk (ztráta) Celkem

ZŮSTATEK K 1. 1. 2021 371 000 56 143 23 733 -198 420 252 456

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do 
hospodářského výsledku 287 287

Čistý zisk/ztráta za účetní období 2 558 2 558

ZŮSTATEK K 31.12. 2021 371 000 56 143 24 020 -195 862 255 301
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Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2021 
(nekonsolidované) 

1. OBECNÝ OBSAH 

1.1.   VYMEZENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY  
 
Obchodní jméno: Slavia pojišťovna a.s. 
Sídlo:   od 14. ledna 2020 Táborská 940/31, Praha 4 (do 13. ledna 2020  

Revoluční 1/655, Praha 1) 
Identifikační číslo:  601 97 501 
Datum vzniku:  1. června 1994 
Právní forma:  akciová společnost 
 
Slavia pojišťovna a.s. (dále „pojišťovna“ nebo „společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 
vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2591, dne 1. června 1994 jako akciová 
společnost. 
 
1.2.  PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ  
 
Předmětem podnikání 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. 1,2,3,4,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 
k zákonu č. 277/2009 Sb. 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 financování obchodních transakcí 

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

 
1.3.  STATUTÁRNÍ ORGÁNY POJIŠŤOVNY A VÝBOR PRO AUDIT K 31. 12. 2021 
 

Představenstvo  

Mgr. Karel Waisser        předseda představenstva 

Mgr. Milan Kolanda         místopředseda představenstva 

Ing. Petr Pořízek             člen představenstva  

Ing. Bohumil Vrhel        člen představenstva 

JUDr. Ivana Zörklerová      člen představenstva 

Ing. Tomáš Polák člen představenstva 

Dozorčí rada         

Mgr. Jakub Schejbal    člen dozorčí rady   

Mgr. Adam Herclík člen dozorčí rady 

Ing. Libor Kotěšovec člen dozorčí rady 

Ing. Pavel Sehnal člen dozorčí rady, členství vzniklo 19.10.2021 

Ing. Pavel Balák člen dozorčí rady, členství vzniklo 19.10.2021 
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Ing. Jiří Staněk člen dozorčí rady, členství vzniklo 19.10.2021 

 
Výbor pro audit         

Doc. Ing. Jaroslava Roubíčková člen výboru pro audit 

Ing. Ladislav Jirka předseda výboru pro audit 

Ing. Libor Kotěšovec člen výboru pro audit 

 
Jménem pojišťovny jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen 
představenstva písemně pověřený představenstvem na základě usnesení představenstva v rozsahu 
tohoto pověření. 
 
1.4.  ZÁKLADNÍ KAPITÁL POJIŠŤOVNY 
 
Základní kapitál pojišťovny ve výši 371 000 tis. Kč (2020: 371 000 tis. Kč) tvoří 742 ks zaknihovaných 
akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500 tis. Kč.  

 
Pojišťovna neeviduje žádná opční práva na nabytí akcií. 
 
1.5.  PRÁVNÍ POMĚRY  
 
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry pojišťovny, s výjimkou skutečností 
popsaných v bodě 3. této přílohy v účetní závěrce, v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., 
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 
zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími platnými právními předpisy. 
 
1.6.  ŘÍZENÍ RIZIK 
 
Při své podnikatelské činnosti je pojišťovna vystavena řadě rizik, zejména pojistnému a tržnímu riziku, 
riziku likvidity, úvěrovému riziku, měnovému riziku a operačnímu riziku. 
 
Řízení pojistného rizika se zakládá na správném ohodnocení rizika při příjmu klienta do pojištění, a to 
aplikací odpovídajících pojistných sazeb. Společnost v poslední době věnuje této problematice zvýšenou 
pozornost a postupně upravuje sazby pojistného. Další významnou součástí řízení pojistného rizika je 
zajištění u renomovaných nadnárodních společností. 
 
Koncentrace pojistného rizika 
 
Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, kdy určitá událost nebo série událostí může 
významně ovlivnit závazky společnosti. Koncentrace pojistného rizika pak určuje rozsah možného vlivu 
těchto událostí na výši závazků společnosti. Tato koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy 
nebo malého počtu souvisejících smluv, a váže se k okolnostem, které byly důvodem vzniku významných 
závazků. Koncentrace pojistného rizika může vznikat z akumulace rizik v rámci několika individuálních 
skupin smluv, může nastat v případě vzniku málo frekventovaných událostí velkého rozsahu (např. 
živelní pohromy), jakožto i v případě vedení závažných soudních sporů, či v případě změny legislativy. 
 
Koncentrace z územního hlediska 
 
Převážná část upisovaných rizik se nachází v České republice. Riziko, kterému je společnost vystavena, 
není z geografického hlediska významně koncentrované na jakoukoli skupinu pojištěných, co se týká 
sociálních, profesních nebo věkových kritérií.  
 
Rizika spojená s investicemi 
 
Tržní riziko spočívá ve změně hodnoty finančních instrumentů v důsledku tržního vývoje. Finanční riziko 
je diverzifikováno v souladu s platnými právními předpisy pro pojišťovny. Strategie a charakteristika 
portfolia je stanovována hlavním akcionářem. 
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Držením dostatečné části investic v likvidních finančních nástrojích omezuje pojišťovna riziko likvidity, 
tedy riziko vynaložení dodatečných nákladů na převod finančních investic na peněžní prostředky. 
 
Úvěrové riziko vycházející z neschopnosti protistrany uhradit v plné výši splatné částky je omezeno limity 
pro skladbu investic. Společnost je vystavena úvěrovému riziku především v oblastech podílu zajistitele 
na pojistných závazcích, dluhu zajistitele na již vyplacených pojistných událostech, rizika nesplacení 
jistiny nebo výnosů z finančních investic, v oblasti dlužného pojistného a pohledávek za 
zprostředkovateli. Dlužné pojistné se pravidelně monitoruje a jsou tvořeny opravné položky v souladu 
s platnou legislativou. 
 
Jelikož jsou aktiva a pasiva pojišťovny evidována převážně v domácí měně, je měnové riziko 
nevýznamné. 
 
Operační riziko je riziko potenciální ztráty vyplývající z chybějících nebo nedostatečných interních 
procesů, lidských zdrojů a systémů nebo z jiných příčin, které mohou vznikat jak v důsledku vnitřních, 
tak vnějších událostí. 
 
Společnost analyzuje tato rizika a navrhuje úpravy pracovních postupů a procesů s cílem eliminace 
událostí nesoucích ztrátu z titulu operačních rizik. 
 
Rizika související s nepřetržitým trváním účetní jednotky 
 
Pojišťovna je při své činnosti vystavena i dalším rizikům, která mohou závažným způsobem ovlivnit 
ekonomickou situaci jak svým přímým, tak i nepřímým vlivem. 
 
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 
republiky v průběhu roku 2020 i 2021 došlo k opakovanému vyhodnocení rizik souvisejících s touto 
situací, včetně vyhodnocení očekávaných dopadů na finanční a solventnostní situaci pojišťovny. 
 
Pojišťovna z výše uvedených důvodů přijala mimo jiné následující opatření (i opakovaně), která jsou 
uvedena zde.  

a) Pojišťovna aktivovala interní plány obnovy provozu. 
b) Pojišťovna zahájila komunikaci s klienty a úpravy služeb – klienti pojišťovny by neměli 

zaznamenat žádnou podstatnou změnu týkající se likvidace pojistných událostí a sjednávaní 
pojistných smluv. 

c) Pojišťovna upravila postupy pro případ nehrazení pojistného pojistníky. 
d) Pojišťovna identifikovala rizika, zavedla opatření na mitigaci rizik a vyčíslila potencionální dopady 

scénářů. 
e) Pojišťovna zavedla nové procesy na vyhodnocování kapitálové situace a likvidity. 
f) Pojišťovna dynamicky přehodnocuje obchodní plán a projekci. 

 
Tato opatření byla pojišťovnou rozpracována a dále upřesňujeme nejvýznamnější činnosti a dopady na 
provoz pojišťovny.   
 
Plány obnovy provozu 
 
Pojišťovna aktivovala interní plány obnovy provozu, zřídila krizový řídící tým skládající se z Business 
continuity týmu (dále „BCM“) a generálního ředitele. BCM tým podléhá přímo představenstvu. Na 
krizovém a operativním řízení pojišťovny se podílí generální ředitel, BCM tým a management 
společnosti. 
 
Personálně je krizový tým čtyřčlenný, skládá se z generálního ředitele, Business continuity manažera, 
IT manažera a ředitelky provozu. Personální kapacity řídí ve spojení s krizovým týmem odpovědní 
ředitelé a manažeři úseků a oddělení. Cílem je mít minimální potřebné množství pracovníků fyzicky 
přítomných v centrále a na pobočkách, ostatní zaměstnanci pracují z domova prostřednictvím tzv. home-
office. Vedle home-office jsou zavedena zvýšená hygienická opatření na všech pracovištích i pobočkách 
společnosti, pojišťovna zajišťuje hygienické prostředky osobní ochrany (roušky). 
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IT oddělení zprovoznilo vzdálený přístup (přes VPN) kvůli možnosti práce z domu pro všechny části 
pojišťovny pro 100 % všech zaměstnanců (obchod B2C a B2B, likvidace pojistných událostí, provoz 
(backoffice), právní a ekonomické oddělení, marketing, IT atd.). Na začátku pandemie i při následném 
lock-downu bylo vždy cca 8 – 10 zaměstnanců nutných a fyzicky přítomných v prostorách pojišťovny. 
Interní a externí komunikace a jednání probíhala pomocí telekonferenčních hovorů s využitím 
technologie Cisco WebEx. Dále komunikace probíhala přes mobilní telefony a e-maily. Běh serverů a 
aplikací je automatizován a pod zvýšeným vzdáleným dohledem administrátorů. V současné době 
zaměstnanci pojišťovny pracuji v návratovém scénáři, kdy jsou rozděleny na dva tábory a navzájem se 
střídají, půlka pracuje na centrále, půlka z domu. 
 
V rámci externí komunikace je využívaný firemní web, na kterém je umístěno upozornění o aktuálním 
stavu se všemi důležitými odkazy, tzv. pop-up / banner. Dále byla umístěna tisková zpráva a vytvořen 
infomail pro obchodní partnery, který jim byl rozeslán pracovníky likvidace pojistných událostí a obchodu. 
Současně byla informace umístěna na sociální sítě – Facebook, LinkedIn a Instagram. V segmentu 
pojištění cizinců byla tato informace v českém, anglickém, ruském a vietnamském jazyce umístěna do 
stejných komunikačních kanálů. Všechny informace jsou průběžně aktualizovány. 
 
Komunikace s klienty a úpravy služeb 
 
Pro pobočky byl připraven informační leták, který byl umístěn na dveře poboček. Stejně tak byl připraven 
informační leták pro cizince – v ruštině, angličtině a vietnamštině. Aktuální otevírací doby poboček jsou 
řešeny kompletní informací v rámci přílohy na webu, do které se lze snadno dostat prostřednictvím 
prokliku z baneru, umístěného na webových stránkách společnosti. Pobočky rovněž fungují na bázi 
individuálních dohod s klienty. Zároveň jsou informace o aktuální situaci komunikovány prostřednictvím 
konferenčních hovorů na denní bázi. 
 
Procesy týkající se likvidace pojistných událostí pojišťovny byly zachovány na stejné úrovni a objemu 
jako před omezením pohybu obyvatel. K zachování stejné kvality a rychlosti služeb pomohlo zavedení 
home office pro všechny pracovníky likvidace. Z domácích kanceláří jsou vyřizovány veškeré nároky na 
náhradu škody týkající se všech oddělení likvidace a všech rizik spojených s pojistnými smlouvami, které 
pojišťovna nabízí ve svém portfoliu. V místech, kde je omezený přístup, pojišťovna využívá při šetření 
pojistných událostí fotolikvidace a vše řeší vzdáleně. Komunikace a předávání informací mezi 
zaměstnanci likvidace probíhá pomocí emailů a telefonních konferencí. Klienti pojišťovny by neměli 
zaznamenat žádnou podstatnou změnu týkající se likvidace pojistných událostí. 
 
Veškeré stěžejní produkty pojišťovny jsou sjednávány online, bezpapírově a pojištění vzniká uhrazením 
pojistného, při sjednání pojistných smluv není tedy nutný osobní kontakt s klientem. V případě nafocení 
vozidla pro potřeby havarijního pojištění lze využít mobilní aplikaci. Stejně tak i při likvidaci škod lze využít 
k doložení fotek a dokladů naši mobilní aplikaci, případně webové stránky a email pojišťovny. Veškeré 
změny i zániky pojistných smluv jsme schopni řešit rovněž elektronicky. Ostatní produkty sjednávané 
písemnou formou aktuálně z naší strany podepisujeme elektronicky kvalifikovanými elektronickými 
podpisy a stejnou možnost mají i klienti. 
 
Postupy pro případ nehrazení pojistného 
 
V případě pojištění vznikajícího zaplacením pojišťovna prodloužila lhůtu pro úhradu o několik 
kalendářních dnů, než má klient stanoveno jako (smluvní) nejzazší datum úhrady. Reaktivace smlouvy 
nastane, pokud je včas sjednána dohoda s klientem. Pojišťovna prodlužuje lhůty na reaktivaci a 
upomínky a vychází takto vstříc retailovým klientům. 
Pojišťovna na pravidelné bázi s vyšší frekvencí obezřetně monitoruje vývoj neuhrazeného pojistného a 
podniká kroky k jeho úhradě. 
 
Identifikace rizik a jejich mitigace 
 
Pojišťovna identifikovala a vyhodnocovala relevantní rizika pro pojišťovnu s předpokladem, že přímá 
omezení nouzovým stavem nepotrvají déle než půl roku s tím, že  poté bude docházet k postupnému 
oživování ekonomiky. V případě, kdy by došlo k prodloužení nouzového stavu nad rámec výše 
uvedeného, by bylo  významným způsobem postiženo hospodaření České republiky, dotčena 
ekonomická situace klientů a dojde k přelití tohoto efektu na hospodaření pojišťovny jako takové. V tomto 
případě jsou výsledné ekonomické dopady na činnost pojišťovny značným způsobem nejisté a 
nepredikovatelné. 
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Vyhodnocování kapitálové situace a likvidity 
 
Pojišťovna bezprostředně a opakovaně zavedla tzv. cash-report (identifikaci okamžitě likvidních 
prostředků a opatření proti bezprostřední erozi finanční hotovosti) a tzv. HR report (pro pravidelné 
odsouhlasování a evidenci stavu pracovníků v karanténě, na ošetřovném, na dovolené, na home-office, 
resp. evidenci pracovníků přítomných v centrále společnosti).  
 
Z pojistně-technických ukazatelů se zaměřuje na vývoj předepsaného pojistného (jak retailová, tak i 
průmyslová odvětví), vývoj provizních sazeb a vývoj škodního procenta ve vazbě na jednotlivá odvětví.  
 
Nedílnou součástí je posouzení dobytnosti pohledávek vůči pojistníkům i zajistitelům a včasné promítnutí 
případných opravných položek do výkazu zisku a ztráty. 
 
Tyto údaje pojišťovna sbírá na základě týdenních reportů, resp. ad-hoc interních sestav. Samozřejmě 
bude docházet k porovnání očekávání dle obchodního plánu a skutečnosti. 
 
Z netechnických údajů se měří stav a vývoj okamžité likvidity prostřednictvím peněžních prostředků, dále 
dopady na ocenění investic (dluhopisy) a případnou dobytnost depozit. České banky pokládáme za 
stabilní i na základě zátěžových testů, realizovaných prostřednictvím ČNB. 
 
V rámci vývoje správní režie se pojišťovna zaměřuje na realizaci možných úspor tak, aby vždy byla 
schopna dostát svým závazkům vůči zaměstnancům a externím partnerům a nebyla jakýmkoliv 
způsobem ohrožena činnost pojišťovny.  
 
Na základě vyhodnocování vývoje těchto ukazatelů dochází k odhadům a dopadům do finanční a 
kapitálové pozice společnosti. Nicméně i přes možnou realizaci dílčí ztráty (na základě negativního 
vývoje např. škodních událostí) se zatím nepředpokládá žádný dopad ohrožující regulatorní ukazatele 
solventnostní pozice společnosti. 
 
V rámci nastalé situace pojišťovna posoudila i skladbu svého investičního portfolia. Vzhledem k jeho 
složení, kdy většina investic je umístěna do krátkodobých termínových dluhopisů bank podnikajících na 
českém trhu a s vysokým investičním ratingem, považuje pojišťovna riziko snížení ceny depozit i riziko 
případných negativních dopadů za nízké.  
 
Další významnou složkou investičního portfolia jsou dva státní dluhopisy, jejichž emitentem je Česká 
republika, i v tomto případě je riziko nesplacení nebo trvalé snížení jejich ceny považováno vedením 
pojišťovny za nízké.   
 
Dalším významným investičním titulem jsou investice do pozemků a budov. V rámci dopadů nouzového 
stavu vedení společnosti monitoruje situaci ohledně výnosů z nájemného, nicméně dosud nenastalo 
snížení výnosů z nájemného v rámci celého roku 2021 a s nejvyšší pravděpodobností nenastane ani 
v roce 2022. Pojišťovna zatím nezaznamenala žádnou žádost ohledně odložení splátek od svých 
nájemců. Vedení společnosti také neočekává žádný negativní dopad v rámci ocenění těchto investic i 
vzhledem k záměrům a krokům, které pojišťovna uskutečňuje tak, aby v nejbližší době získala příslušná 
povolení a prostřednictvím partnerských organizací začala realizovat výstavbu několika objektů trvalého 
bydlení v městě Plzeň. 
 
Úpravy obchodního plánu na základě očekávání v budoucích měsících 
 
Pojišťovna dynamicky upravuje obchodní plán společnosti, který by měl i nadále zachycovat všechny 
dopady, které souvisejí s očekávanými dopady karantény a omezením provozu.  
Při prvním nástupu nouzového plánu byl vypracován prvotní odhad dopadu aktuální situace do 
očekávaného předpisu pojistného. V případě „krátkodobé“ varianty (karanténa cca dva měsíce) je propad 
na úrovni předpisu pojistného očekáván v rozmezí 3-5 % z plánované hodnoty na daný rok (včetně 
významného snížení v cestovním pojištění). V případě dlouhodobější karantény mohou být  dopady 
mnohem podstatnější a závažnější, mohlo by dojít i k výraznému snížení předepsaného pojistného. 
Naštěstí tento negativní scénář v roce 2020 a ani v roce 2021 nenastal, nicméně určité negativní dopady 
byly zaznamenány a měly dopad na finanční a kapitálovou pozici pojišťovny. Obdobné výsledky a 
dopady je možno čekat i do dalších let. 
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Pojišťovna uvádí, že mezi pravděpodobně dotčená pojistná odvětví z pohledu pandemie a zvýšeného 
výskytu hlášení pojistných událostí patří: 

a) pojištění úpadku cestovních kanceláří; 
b) pojištění úpadku agentur práce; 
c) cestovní pojištění; 
d) zdravotní pojištění cizinců (se zohledněním monopolizace, zavedené legislativní úpravou 

v srpnu 2021). 
 
U těchto pojistných odvětví není pandemie ve výlukách, ale jednotliví pojistníci (průmyslová pojištění) 
mohou být dotčeni negativním ekonomickým vývojem (přímo či nepřímo souvisejícím se zásahem 
veřejné moci) a požadovat pojistná plnění. Ve zdravotním pojištění cizinců je stanoven limit na celkové 
plnění pojišťovny v případě pojistné události. 
 
U dalších typů pojištění naopak pojišťovna očekávala a případně očekává spíše pozitivní dopady na 
solventnostní i kapitálovou pozici. Okolo 54 % hrubého předepsaného pojistného bylo v roce 2020 i 2021 
upsáno v rámci povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. 
Jednotlivá opatření nouzového stavu zatím vyústila a je možno předpokládat i do budoucna podstatné 
snížení škodní frekvence tohoto odvětví, zejména retailových klientů.  
 
Všechna opatření a jejich dopad do kapitálové a solventnostní situace pojišťovny, která pojišťovna 
realizuje, jsou a budou odvislé od celkové ekonomické situace finančního sektoru a celkové hospodářské 
situace v celé České republice. Tyto dopady jsou a mohou být v delším časovém horizontu velice obtížně 
predikovatelné a i proto je v jakémkoli posouzení případných dopadů na kapitálovou a solventnostní 
situaci pojišťovny značná nejistota.  
 
Vedení pojišťovny při analýze a posuzování všech rizik souvisejících s nouzovým stavem operativně 
prověřuje možné dopady a má za to, že činnost pojišťovny, při znalosti všech známých rizik k datu vydání 
této zprávy, nebyla v průběhu roku 2021 a není ani v roce 2022 i dalších letech žádným podstatným 
způsobem ohrožena. 
 
Vedení pojišťovny nemůže vyloučit možnost, že prodloužení či další zpřísnění restriktivních opatření 
nebo opakované zavedení nových opatření bude mít nepříznivý vliv na pojišťovnu, její finanční stav a 
provozní výsledky, a to jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. Vedení pojišťovny bude 
nadále sledovat vývoj a následně na něj reagovat s cílem zmírnit následky případných událostí a 
okolností. 
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2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

 
Účetní závěrka pojišťovny byla sestavena v souladu 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 předpisů, 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. 
 
Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásady oceňování majetku na základě historických cen 
nebo oceňování reálnou hodnotou, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti. 
 
Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla sestavena na základě předpokladu schopnosti účetní jednotky 
pokračovat v činnosti v následujícím období.  
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vykázány v jednotce tisíců korun českých (tis. Kč), pokud není uvedeno 
jinak. 
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3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VYKÁZANÉ V TÉTO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 
Vedení společnosti si dovoluje upozornit na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na společnost, 
jako jsou správní řízení proti společnosti, případně soudní řízení vedené společností.  
 

Správní řízení vedené Českou národní bankou pod sp.zn.2017/357/573 
Dne 11. ledna 2018 zahájila Česká národní banka (dále „ČNB“) s pojišťovnou správní řízení pro 
podezření, že pojišťovna v rozporu s ust § 3b odst.1 zák. č. 168/1999 Sb. nestanovila pojistné v 
segmentu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla v takové výši, aby 
zabezpečila trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním povinného ručení. Pojišťovna 
podala v únoru 2018 k popsanému oznámení o zahájení řízení obsáhlé vyjádření, v němž prokazuje, 
že zákonný požadavek na postačitelnost pojistného v povinném ručení soustavně plní po dobu 
nejméně posledních dvou let, a tudíž považuje zahájení správního řízení za neopodstatněné. 
Správní řízení bylo skončeno v listopadu 2018 vydáním rozhodnutí ČNB, kterým dohledový orgán 
uložil pojišťovně opatření k nápravě, která pojišťovna průběžně plní dle stanoveného 
harmonogramu. V roce 2019 proběhla k uloženým opatřením písemná korespondence k definici 
postačitelnosti POV, detailnímu popisu plnění nápravných opatření včetně vyhodnocení funkčnosti 
ŘKS. Po osobním setkání se zástupci ČNB v únoru 2020 obdržela Slavia pojišťovna dne 10. března 
2020 příkaz ČNB, kterým jí byla uložena pokuta za údajné nesplnění některých uložených opatření.  

Pojišťovna proti příkazu podala v zákonné lhůtě odpor, poté bylo v červenci 2020 nařízeno ve věci 
ústní jednání. Slavia pojišťovna podala řadu vyjádření k podkladům shromážděným v rámci 
přestupkového řízení. V prosinci 2020 ČNB vydala rozhodnutí o porušení povinnosti pojišťovny splnit 
v uložené lhůtě nápravná opatření a uložila pojišťovně pokutu ve výši 400 tis. Kč. Pojišťovna podala 
proti tomuto rozhodnutí v prosinci 2020 rozklad, který podrobně odůvodnila s procesní obranou, že 
došlo k nesprávnému zjištění skutkového stavu, nesprávnému právnímu posouzení, porušení práva 
pojišťovny na obhajobu v přestupkovém řízení a uložená pokuta je zcela nepřiměřená. 

V březnu 2021 bankovní rada ČNB svým rozhodnutím zamítla rozklad pojišťovny. Pojišťovna podala 
dne 1.6.2021 správní žalobu proti tomuto rozhodnutí, k datu vydání této zprávy nedošlo v tomto 
řízení k žádnému posunu. 
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4. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ METODY A PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ 

 
4.1. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD A VYKAZOVÁNÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
 
V průběhu období od 1.1.2021 do 31.12.2021 společnost neprovedla žádné podstatné změny účetních 
metod a postupů a nepoužila žádných odchylek od těchto metod a postupů. 
 
4.2.   OKAMŽIK USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU 
 
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke vzniku pojistné smlouvy jejím 
podpisem, zaplacením nebo inkasem předepsaného pojistného, přiznáním 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 účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici 
potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující.  
 
4.3.   POUŽITÉ ÚČETNÍ METODIKY 
 
4.3.1. Pozemky a stavby 
 
Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací hodnotě, s výjimkou 
vkladů do základního kapitálu, kdy ocenění nemovitosti je k datu zařazení do investic dle znaleckého 
posudku.  
 
Pozemky a stavby se oceňují v pořizovací ceně se zachycením případného odpisu ve výkazu zisku nebo 
ztráty. 
 
Pořizovací cenou k 1. lednu 2016 se v souladu s příslušnou legislativou rozumí reálná hodnota 
zachycená v účetní závěrce společnosti k 31. prosinci 2015.  
 
Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. prosinci 2015 bude společností v položce „A.IV. Ostatní kapitálové 
fondy“ ponechán do okamžiku realizace, zejména prodeje, kdy se uvedený oceňovací rozdíl převede do 
položek výkazu zisku a ztráty. 
 
Pojišťovna k rozvahovému dni posuzuje případné znehodnocení nemovitosti a vyhodnocuje skutečnosti 
mající vliv na případnou úpravu účetní hodnoty.  
 
 
4.3.2. Investice v podnikatelských seskupeních – podíly v ovládaných osobách 
 
Podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem jsou 
k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty 
příslušné účasti je tvořena opravná položka. 
 
4.3.3. Dluhové cenné papíry  
 
Všechny cenné papíry v investicích pojišťovny jsou zařazené do portfolia drženého do splatnosti.  
 
Dluhové cenné papíry jsou účtovány v okamžiku pořízení v pořizovací ceně, přičemž k rozvahovému dni, 
v souladu s § 27 odst.1 písm. c) zákona o účetnictví, byly jeho jednotlivé položky vykázané následovně: 
 
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, jsou vykazované v amortizované hodnotě, kdy poměrná část 
prémie je vykázána ve výkazu zisků a ztrát.  
 
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 snížená 
o případné opravné položky vyjadřující znehodnocení. 
 
Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní 
účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných finančních nástrojů 
a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty. 
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4.3.4. Depozita u finančních institucí   
 
Účtují se zde termínované vklady u bank, které mohou být vyzvednuty v určitém termínu (termínovaná 
depozita). 
 
Všechna termínovaná depozita vykázaná v této účetní závěrce mají splatnost nejpozději do jednoho roku 
od rozvahového dne, proto reálnou hodnotu představuje nominální hodnota včetně časového rozlišení 
úroků. 
 
4.3.5. Deriváty 
 
Derivát je finanční nástroj, který splňuje následující podmínky: 
 
a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny 
komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. 
v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladovém aktivu), 
 
b) ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních 
podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, 
 
c) bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší 
než u spotové operace. 
 
Deriváty jsou vykázány v rozvaze v reálné hodnotě, v roce 2021 a 2020 společnost neměla žádné 
deriváty. 
 
4.3.6. 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. 
 
4.3.7. Opravné položky 
 
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům. Opravné položky vyjadřují 
přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv. Jejich výše je stanovena na základě odborného posouzení 
rizik provedeného pojišťovnou. 
 
Opravné položky k pohledávkám 
 
Pojišťovna tvoří opravné položky k pohledávkám z titulu pojištění na základě předpokládané návratnosti 
jednotlivých pohledávek v případě, kdy snížení ocenění není trvalého charakteru.  
 
Pojišťovna tvoří opravné položky k významným pohledávkám (nad 100 tis. Kč) na individuální bázi, kdy 
výše opravné položky představuje rozdíl mezi účetní hodnotou pohledávky a očekávanou hodnotou 
budoucích peněžních toků, které reflektují známé skutečnosti a finanční situaci dlužníka. 
 
U pohledávek, které nespadají do portfolia, u něhož jsou opravné položky tvořeny na individuálním 
základě, tvoří pojišťovna opravné položky k jednotlivým intervalům po splatnosti. Pro tvorbu opravných 
položek pro jednotlivé intervaly po splatnosti jsou použité paušální procentní sazby, které reflektují 
průměrnou očekávanou návratnost pohledávek dle historické zkušenosti pojišťovny. 
 
Míra snížení ocenění vyplývá z historické zkušenosti pojišťovny s návratností aktiv, a to na základě 
stadia vymáhacího procesu a doby po splatnosti.  
 
4.3.8. Hmotný a nehmotný majetek  
 
Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je 
účtován do nákladů v období, ve kterém byl pořízen.  
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U odepisovaného majetku byly účetní odpisy stanoveny odpisovým plánem, který vychází 
z předpokládané doby použitelnosti a životnosti majetku.  
 
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku se stanoví na základě 
inventarizace k těm položkám, jejichž ocenění v účetnictví je dočasně vyšší než jejich reálná hodnota. 
V roce 2021 nebyla žádná opravná položka k dlouhodobému majetku vytvořena.  
 
Doba odepisování hmotného a nehmotného majetku 
 

Druh nehm. a hmot. majetku Doba odepisování v letech 

Licence a software   4 

Licence - logotypy 6 

SW (MIS) a int. aplikace 4 - 8  

SW (Core IS) 12 *) 

Dopravní prostředky 4 

Hardware  4   

Inventář a ostatní majetek 5 - 8 

Ochranná známka 6 
       *) původní investice již zcela odepsána 
 
4.3.9. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv  
 
Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv. Trvalé 
nebo dlouhodobé snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto výsledkově. 
 
4.3.10. Předepsané pojistné  
 
Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky pojistného z pojistných smluv splatné podle 
pojistných smluv během účetního období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela 
nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím. 
 
Časové rozlišení předepsaného pojistného je v souladu s postupy účtování pro pojišťovny provedeno 
formou tvorby rezervy na nezasloužené pojistné. 
 
4.3.11. Náklady na pojistná plnění  
 
Náklady na pojistná plnění, které v sobě zahrnují i vedlejší náklady spojené s likvidací pojistné události, 
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. 
 
4.3.12. Rezerva na nezasloužené pojistné   
 
Jedná se o formu časového rozlišení hrubého předepsaného pojistného. 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 jednotlivých pojistných smluv metodou „pro 
rata temporis“. 
 
Pojišťovna provádí ke konci účetního období test postačitelnosti rezerv. Pro zhodnocení postačitelnosti 
rezervy na nezasloužené pojistné byly porovnávány výše rezervy na nezasloužené pojistné po odečtení 
časového rozlišení pořizovacích nákladů a odhad škodních a správních nákladů. Škodní kvóty použité 
pro test postačitelnosti technických rezerv byly stanoveny expertním odhadem na základě historického 
vývoje škodních kvót. Správní náklady zohledněné v testu postačitelnosti technických rezerv odpovídají 
skutečným správním nákladům, považovaným za nejpřesnější odhad očekávaných nákladů na období 
následujících 12 měsíců. 
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4.3.13. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 
 
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí 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 nahlášené pojistné události dle odhadu výše 
škod z událostí evidovaných k datu účetní závěrky.  
 
Rezerva na pojistná plnění IBNR zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních 
nákladů na likvidaci pojistných událostí.  
 
Odhad externích nákladů na likvidaci je promítnutý do výše rezervy IBNR na základě statistického 
vyhodnocení podílu externích nákladů na celkových nákladech na pojistná plnění. Odhad interních 
nákladů na likvidaci pojistných událostí vychází z průměrné hodnoty interních nákladů na likvidaci a 
statistických hodnot počtu otevřených škod ke konci účetního období, přičemž pojišťovna přihlíží na míru 
rozpracovanosti škodních případů.  
 
Rezerva na pojistné události, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, tzv. IBNR 
rezerva je pro každé riziko separátně kalkulována pojistně matematickými metodami, které jsou voleny 
na základě povahy rizika a statistické věrohodnosti datového vzorku. V brutto výši je IBNR rezerva 
kalkulována: 

• Pro většinu rizik pomocí projekce budoucích výplat z již nastalých škod na základě trojúhelníku 
vyplacených pojistných plnění za použití standardní metody chain-ladder a Bornhuetterovy-
Fergusonovy metody. Údaje z RBNS rezervy jsou zohledněny za předpokladu, že v žádném 
škodním roce nelze tvořit zápornou IBNR rezervu; tedy pokud jsou modelem předpovídané 
výplaty v daném škodním roce nižší než RBNS, pak je jako očekávaná výše budoucích výplat 
pro daný škodní rok použita RBNS.  

• Separátním výpočtem pro vysoké škody vyplývající z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
(MTPL). Tento výpočet zvlášť projektuje očekávanou četnost, průměrnou velikost a očekávaný 
nárůst hodnoty těchto škod na celém pojistném trhu.  

Přestože představenstvo pojišťovny považuje výši rezerv na pojistná plnění nevyřízených pojistných 
událostí za věrně zobrazenou na základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky 
k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných informací a událostí a může mít 
za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce 
toho období, ve kterém jsou provedeny. Použité postupy a odhady jsou pravidelně prověřovány. 
 
4.3.14. Rezerva na bonusy a slevy  
 
Tato rezerva se vytváří ke krytí nákladů na bonusy a slevy poskytnuté pojistníkům a pojištěným na 
základě uzavřených pojistných smluv v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami, přičemž 
k rozvahovému dni dochází k pravidelnému přehodnocování nároku pojistníka dle smluvních podmínek. 
 
4.3.15. Ostatní technické rezervy - rezerva na závazky České kanceláře pojistitelů 
 
Společnost je členem České kanceláře pojistitelů (dále jen „kancelář“). Podle § 18 odst. 6 zákona 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla člen kanceláře ručí za její závazky v poměru podle výše svých 
příspěvků a za tímto účelem je povinen tvořit technické rezervy, a to k závazkům, ke kterým nemá 
kancelář vytvořena odpovídající aktiva. Výše rezervy na závazky kanceláře se podle zákona 
o pojišťovnictví určí matematicko-statistickými metodami. 
 
Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných informací ke dni sestavení účetní závěrky 
toho názoru, že hodnota převedených hotovostních prostředků v roce 2019 je přiměřená a dostatečná 
pro krytí nákladů na pojistné události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se závazky z titulu povinně 
smluvní odpovědnosti, které společnost převzala. Konečná výše nákladů na pojistné události bude 
přesně známa až za několik let. Podíl společnosti na těchto nákladech na pojistná plnění bude určen 
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podle jejího podílu na trhu tohoto druhu pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných 
událostí, resp. v souladu s požadavkem kanceláře na úhradu těchto závazků v souladu s platnou 
legislativou. 
 
4.3.16. Rezervy na ostatní rizika 
 
Pojišťovna také vytváří další rezervy na rizika přímo nesouvisející s pojištěním. 

 

4.3.17. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 
 
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti 
s uzavíráním pojistných smluv.  

 
4.3.18. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 
 
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání 
pojistných smluv v průběhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících 
účetních období. Ke konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených 
pořizovacích nákladů na základě testu postačitelnosti pojistného. 

Neživotní pojištění 

Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází 
z celkové výše nákladů na pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném účetním období a je vypočtena 
na základě poměru zasloužené a nezasloužené části předepsaného pojistného odpovídajících 
pojistných smluv.  

 
4.3.19. Závazky 
 
Závazky se oceňují v nominální hodnotě. Součástí závazků vůči pojištěným jsou především předplatky 
a přeplatky na pojistném a přijaté platby nespárované k datu účetní závěrky s příslušnými položkami 
pohledávek. 
 
4.3.20. Přechodné účty aktiv a pasiv 
 
Mezi hlavní položky přechodných účtů aktiv a pasiv patří: 
 
- náklady příštích období – zejména časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy a 

časově rozlišené následné provize;  
- dohadné účty aktivní – zejména očekávané příjmy od zajistitele; 
- dohadné účty pasivní – zejména dohadné položky související s možnými platbami ve prospěch 

zajistitele. 
 
4.3.21. Rozdělení výnosů a nákladu na technický a netechnický účet  
 
Výnosy z investic jsou v průběhu účetního období účtovány na netechnický účet a následně jsou pak 
výnosy plynoucí z investic prostředků technických rezerv 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. 
 
4.3.22. Zajištění 
 
Podíl zajistitele na pojistném podle příslušných smluv se zajistiteli je vypočítáván, fakturován a odváděn 
z přijatého pojistného ze zajištěných pojistných smluv.  
 
Podíl zajistitele na pojistném plnění je podle příslušných smluv se zajistiteli vypočítáván a inkasován ze 
skutečně vyplacených pojistných plnění.  
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Provize od zajistitele je dle příslušných smluv se zajistiteli vypočítávána a vyplácena z odvedeného 
podílu zajistitele na pojistném s přihlédnutím k výši škodního průběhu. K datu účetní závěrky je vytvořena 
dohadná položka pasivní na očekávané vrácení provize zajistiteli vyplývající ze změny škodního průběhu 
v důsledku škodních událostí ve vztahu k příslušnému zajistnému upisovacímu období. 
 
Provize od zajistitele se časově rozlišuje. Základem pro časové rozlišení je výše zpětných provizí za daný 
upisovací rok, stanovená na základě očekávaného škodního průběhu daného upisovacího období. 
Časové rozlišení zpětné provize je provedeno pro jednotlivé produkty ve stejném poměru jako je poměr 
rezervy na nezasloužené pojistné na předepsaném pojistném za příslušné období pro tyto produkty. 
 
Podíl zajistitele na rezervách je vypočítáván na základě ustanovení příslušných zajistných smluv po 
zohlednění dalších relevantních faktorů. 
 
4.3.23. Fond zábrany škod 
 
Na základě novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která nabyla 
účinnosti dne 1. ledna 2014, je pojišťovna povinna dle § 23a odst. 2 odvádět do fondu zábrany škod 
nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok. 

 
4.3.24. Daň z příjmů 
 
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. 
Prostřednictvím účtu rezerva na daně pojišťovna účtuje o očekávané výši splatné daně. Odhad splatné 
daně 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 kterém 
bude daňový závazek nebo pohledávka uplatněna. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze 
v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účetních 
obdobích. 
 
Pojišťovna v běžném účetním období účtuje jak o odložené dani přes výkaz zisku a ztráty, tak i o 
odložené dani, vyplývající z dočasných oceňovacích rozdílů, zachycených ve vlastním kapitálu 
společnosti. 
 
Od 1. ledna 2020 vstoupil v účinnost nový zákon č. 364/2019 Sb., který upravuje zdanění technických 
rezerv. Technické rezervy jsou pro výpočet daně definovány v souladu s evropskou směrnicí Solvency 
II a jejich hodnota je uvedena ve Zprávě o solventnosti a finanční situaci. 
 
Dle přechodných ustanovení k tomuto zákonu se v roce 2020 daň z příjmů počítala nejen z rozdílu 
změny stavu rezerv dle Solvency II a dle účetních předpisů za rok 2020, ale dále jako polovina rozdílu 
mezi výší rezerv stanovených v souladu se směrnicí Solvency II a jejich hodnotou dle účetních standardů 
k datu 1.1.2020 s tím, že druhá polovina tohoto rozdílu vstupuje do splatné daně za rok 2021 (pouze v 
případě, že je hodnota rezerv dle Solvency II nižší než hodnota rezerv dle účetních předpisů, v opačném 
případě celý rozdíl vstupuje do výpočtu splatné daně za rok 2020). 
 
V návaznosti na novou zákonnou úpravu od roku 2020 pojišťovna zahrnuje do stanovení odložené daně 
i dopad z titulu rozdílné výše účetní a daňové hodnoty technických rezerv. 
 
4.3.25. Přepočet na cizí měny 
 
Pro přepočet cizí měny na české koruny používá pojišťovna denní kurz České národní banky platný 
v den uskutečnění účetního případu. Zůstatky aktiv a pasiv denominovaných v cizí měně jsou k datu 
sestavení účetní závěrky přepočítány kurzem k tomuto datu. Kurzové zisky a ztráty jsou účtovány 
výsledkově. 
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4.3.26. Použití odhadů 
 
Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 je sestavena na základě současných nejlepších odhadů dostupných 
ke konci účetního období, zejména v oblasti stanovení reálné hodnoty investic, snížení hodnoty aktiv a 
stanovení výše rezerv. Vedení pojišťovny se domnívá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
finanční pozice pojišťovny a jejího výsledku hospodaření s využitím všech příslušných a dostupných 
informací k datu sestavení závěrky. 
 
4.3.27. Konsolidace 
 
V souladu s ustanovením § 38 vyhlášky 502/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti zahrnuta do 
konsolidované účetní závěrky společnosti SPGroup a.s. (IČO 63078571) se sídlem Na struze 227/1, 
Nové Město, 110 00 Praha 1. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s 
ustanovením § 22aa odst. 2c a § 21a zákona o účetnictví. 
 
4.3.28. Změny a odchylky od účetních metod a postupů a opravy chyb minulých let 
 
V roce 2021 pojišťovna neprovedla žádné změny účetních metod a postupů, během účetního období 
nepoužila žádných odchylek od těchto metod a postupů a neprovedla žádné opravy chyb minulých let. 
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5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A 
ZTRÁTY 

 
5.1.   INVESTICE 
 
5.1.1. Pozemky a stavby 

 (v tis. Kč)  

  31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Pozemky 142 352 142 352 

Budovy a stavby 33 995 36 911 

Celkem 176 347 179 263 

 
 

Pořizovací hodnota   Pozemky Stavby Celkem 

Pořizovací hodnota k 1.1.2021  142 352 33 995 176 347 

Přírůstky  - 2 916 - 

Úbytky  - - - 

Konečný zůstatek k 31.12.2021  142 352 36 911 179 263 

     
Oprávky  Pozemky Stavby Celkem 

Počáteční hodnota k 1.1.2021  - 4 555 4 555 

Přírůstky (odpisy)  - 976 976 

Úbytky  - - - 

Konečný zůstatek k 31.12.2021  - 5 531 5 531 

     
Zůstatková hodnota  Pozemky Stavby Celkem 

  142 352 31 380 173 732 

 
K provoznímu majetku v hodnotě 700 tis. Kč – podzemní garáže nabyla pojišťovna vlastnictví na základě 
kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že podzemní nemovitosti nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, 
není tato skutečnost v katastru nemovitostí zapsána.  
 
Reálná hodnota pozemků a staveb je pravidelně stanovována na základě znaleckých posudků 
renomovaných znaleckých ústavů pro všechny významné pozemky a stavby, které jsou součástí účetní 
položky investice. Reálná hodnota k 31. prosinci 2021 je stanovena na základě posudků z roku 2021. 
Reálná hodnota pozemků a staveb převyšuje jejich účetní hodnotu, není tedy žádný důvod pro 
zaúčtování opravné položky účetní hodnoty pozemků a staveb, použitých ve finančních výkazech. 
 
Celková výše výnosů z nemovitostí v investicích společnosti za rok 2021 představuje částku 3 860 tis. Kč 
(2020: 4 222 tis. Kč). 
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5.1.2. Dluhové cenné papíry 

(v tis. Kč) 

         Účetní hodnota        Pořizovací cena  

  2020 2021 2020 2021 

Vydané nefinančními institucemi  17 497 17 271 18 038 18 038 

-       z toho nekótované 17 497 17 271 18 038 18 038 

Vydané vládním sektorem 134 654 132 959 135 585 135 585 

-       z toho kótované na burze v ČR 134 654 132 959 135 585 135 585 

Celkem 152 151 150 230 153 623 153 623 

 
Všechny cenné papíry v rámci investic pojišťovny jsou zařazené do portfolia drženého do splatnosti.  
 
K datu účetní závěrky pojišťovna eviduje dva státní dluhopisy, jejichž emitentem je Česká republika. Tyto 
cenné papíry jsou oceněny amortizovanou hodnotou.  
 
K datu účetní závěrky pojišťovna eviduje jako součást investic cenný papír, který není kótovaný 
na organizovaném trhu v České republice nebo na organizovaných trzích zemí OECD. Jedná se 
o dluhový cenný papír vydaný nefinanční institucí, která je spřízněnou stranou, přičemž se jedná o 
korporátní dluhopis. Tento cenný papír je k datu účetní závěrky oceněný v amortizované hodnotě. Do 
konce roku 2015 byl oceňován v reálné hodnotě. Reálná hodnota zjištěná k 31. prosinci 2015 byla 
použita jako výchozí ocenění k 1. lednu 2016. Změna reálné hodnoty se účtovala rozvahově proti 
oceňovacím rozdílům ve vlastním kapitálu, přechodné snížení hodnoty ve výši 268 tis. Kč (2020: 0 Kč) 
prostřednictvím opravné položky do výkazu zisku a ztráty.  
 
V průběhu roku 2016 byla změnou tzv. prospektu změněna splatnost tohoto cenného papíru, na základě 
současně platného prospektu je tento cenný papír splatný k 7. lednu 2034.  
 
Cenné papíry dle splatnosti 

(v tis. Kč)  

  31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Se splatností do 1 roku  - - 

Se splatností do 5 let 134 654 132 959 

Se splatností více než 5 let 17 497 17 271 

Celkem 152 151 150 230 
 
 
Celková výše finančních výnosů z dluhových cenných papírů za rok 2021 představuje částku 
1 963 tis. Kč (2020: 1 850 tis. Kč).  
 
5.1.3. Depozita u finančních institucí 

(v tis. Kč)  

 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Na požádání 283 970 204 037 

Do 3 měsíců 80 000  80 004 

Do jednoho roku 200 000 280 000 

Celkem 563 970 564 041 
 
Celková výše finančních výnosů z termínovaných depozit za rok 2021 představuje částku 820 tis. Kč 
(2020: 5 496 tis. Kč). 
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5.1.4. Měnová struktura investic 

(v tis. Kč)  

  31. 12. 2020  31. 12. 2021 

CZK 888 113 888 203 

Celkem 888 113 888 203 
 
5.1.5. Ostatní investice 
 
Pojišťovna nevlastnila k datu sestavení účetní závěrky žádné finanční deriváty, zatímní listy, akcie a 
podílové listy, poukázky na akcie, opční listy, vyměnitelné a prioritní dluhopisy nebo obdobné cenné 
papíry.  
 
5.1.6. Investice v podnikatelských seskupeních 
 
Společnost držela k 31. prosinci 2021 podíl v ovládané společnosti Slavia partner s.r.o. se sídlem 
Táborská 940/31, 140 00 Praha, ve výši 200 tis. Kč (2020: 200 tis. Kč). 
 
 
5.2. POHLEDÁVKY 
 
K 31.prosinci 2020 

(v tis. Kč) 

  Pohledávky 
za pojistníky 

Pohledávky za 
poj. 

zprostředkovateli 

Pohledávky 
z operací 
zajištění 

Ostatní Celkem 

Hodnota pohledávky 95 039 2 324 76 597 8 160 182 120 

   Do splatnosti 1 645 2 324 76 597 8 160 88 726 

   Do 90 dní 28 421 - - - 28 421 

   Do 180 dní 16 252 - - - 16 252 

   Do 360 dní 7 395 - - - 7 395 

   Nad 360 dní 41 326 - - - 41 326 

   Výše opravné položky -39 660 - - -754 -40 414 

Celkem 55 379 2 324 76 597 7 406 141 706 
 
V pohledávce za zprostředkovateli vykazovala pojišťovna pohledávku ze smluv uzavřených 
zprostředkovatelem Assotiation firm, s.r.o. ve výši 40 218 tis. Kč. K těmto pohledávkám byla postupně 
vytvořena opravná položka na plnou výši hodnoty pohledávky již v letech 2012-2014. Vzhledem 
k výmazu této společnosti z obchodního rejstříku byla tato pohledávka v roce 2020 odepsána v plné výši 
a dále se již v detailu časové struktury pohledávek pro rok 2020 a 2021 nevyskytuje. 
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K 31.prosinci 2021 
   (v tis. Kč) 

  
Pohledávky 

za 
pojistníky 

Pohledávky za 
poj. 

zprostředkovateli 

Pohledávky 
z operací 
zajištění 

Ostatní Celkem 

Hodnota pohledávky 85 499 3 137 104 746 7 116 200 498 

   Do splatnosti 1 097 3 137 104 746 7 116 116 096 

   Do 90 dní 30 493 - - - 30 493 

   Do 180 dní 7 487 - - - 7 487 

   Do 360 dní 5 953 - - - 5 953 

   Nad 360 dní 40 469 - - - 40 469 

   Výše opravné položky -39 422 - - -754 -40 176 

Celkem 46 077 3 137 104 746 6 362 160 322 
 
Pojišťovna ve svém účetnictví k 31. prosinci 2021 neevidovala pohledávky, jejichž zbytková doba 
splatnosti přesahuje pět let. Stejně tomu tak bylo i k 31. prosinci 2020. 
 
5.2.1. Pohledávky za pojistníky, pohledávky za zprostředkovateli a pohledávky ze zajištění 
 
Pohledávky za pojistníky představují pohledávky z titulu předepsaného pojistného a zálohy na pojistná 
plnění, regresy. Pohledávky za zprostředkovateli představují pohledávky z titulu vratek provizí u 
předčasně ukončených pojistných smluv. Pohledávky ze zajištění představují pohledávky z titulu 
zajistných provizí a podílu zajistitele na pojistných plněních v účetním období. 

 
5.2.2. Ostatní pohledávky 
 
Ostatní pohledávky představují zejména pohledávky z fakturace nájmu a služeb, dále krátkodobé a 
dlouhodobé poskytnuté zálohy provozního charakteru, pohledávky za zaměstnanci a opravné položky 
k těmto pohledávkám. 

 

5.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 
 
5.3.1. Nehmotný majetek  

(v tis. Kč) 

Pořizovací hodnota majetku 2020 2021 

Pořizovací hodnota  100 759 116 099 

Přírůstky 15 340 15 569 

Úbytky - - 

Konečný zůstatek 116 099 131 668 
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Oprávky 2020 2021 

Počáteční hodnota 71 908 86 970 

Přírůstky (odpisy) 15 062 14 467 

Úbytky - - 

Konečný zůstatek 86 970 101 437 

   
Zůstatková hodnota 2020 2021 

 29 129 30 231 

 
Přírůstky nehmotného majetku za běžné účetní období představují technické zhodnocení provozního 
systému pojišťovny. Na účtech pořízení nehmotného majetku k datu účetní závěrky společnost evidovala 
nezařazený nehmotný majetek v částce 240 tis. Kč, v roce 2020 jej evidovala v částce 174 tis. Kč. 
 
5.3.2. Hmotný majetek (mimo budovy a pozemky) 

(v tis. Kč) 

Pořizovací hodnota majetku 2020  2021 

Pořizovací hodnota  14 964  17 685 

Přírůstky 962  1 201 

Úbytky 1 653  551 

Nezařazený hmotný majetek 3 412  - 

Reklasifikace nedokončeného 
hm. majetku do přírůstku budov 

- 
 

2 916 

Konečný zůstatek 17 685  15 419 

  
  

Oprávky 2020  2021 

Počáteční hodnota 8 904  9 682 

Přírůstky (odpisy) 2 387  2 743 

Úbytky 1 609  539 

Konečný zůstatek 9 682  11 886 

  
  

Zůstatková hodnota 2020  2021 

 8 003  3 533 

 
Pojišťovna v rámci hmotného a nehmotného majetku neevidovala žádný majetek, který by byl zatížen 
zástavním právem. Celkové účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku dosáhly za účetní období 
roku 2021 částky 17 210 tis. Kč (2020: 17 449 tis. Kč). 
 
5.4. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV, DOHADNÉ POLOŽKY AKTIVNÍ 

(v tis. Kč) 

  2020 2021 

Ostatní přechodné účty aktiv 4 015 7 159 

Časově rozl. pořizovací náklady na pojistné smlouvy 125 836 116 368 

Přechodné účty aktiv 129 851 123 527 
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5.5. VLASTNÍ KAPITÁL  
 
Změny a jiné skutečnosti s dopadem na vlastní kapitál 
 
V průběhu roku 2021 nedošlo ke změně výše základního kapitálu pojišťovny. 
 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 
 
Vedení pojišťovny předloží návrh na rozdělení hospodářského výsledku pojišťovny valné hromadě 
pojišťovny s tím, že hospodářský výsledek za rok 2021, zisk ve výši 2 558 tis. Kč, bude převeden na účet 
nerozdělených zisků / neuhrazené ztráty minulých účetních období. 
 
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 
 
Hospodářský výsledek roku 2020 ve výši 12 864 tis. Kč (zisk) byl rozdělen v souladu s návrhem vedení 
společnosti a byl převeden na základě rozhodnutí valné hromady na účet nerozdělených zisků / 
neuhrazené ztráty minulých účetních období. 
 
 
5.6. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY  

(v tis. Kč) 

  K 1.1. přírůstek úbytek k 31.12. 

Oceňovací rozdíly 2021 23 733 354 67 24 020 

      

Oceňovací rozdíly 2020 23 446 362 75 23 733 

 
Změny v zůstatcích oceňovacích rozdílů představují čisté rozdíly z titulu přecenění dluhových cenných 
papírů vydaných nefinančními institucemi a přecenění nemovitostí z předchozích let. Efekt dopadu 
odložené daně je také součástí změny i výsledné hodnoty oceňovacích rozdílů.  
 
 
5.7. PODŘÍZENÁ PASIVA 
 
V prosinci 2016 společnost uzavřela smlouvu o poskytnutí podřízené zápůjčky s cílem posílit svou 
solventnostní pozici v nominální výši 30 000 tis. Kč. Podřízený dluh je úročen sazbou 3M Pribor + 2,95 
% p.a. V srpnu 2017 byla uzavřena další smlouva o poskytnutí podřízené zápůjčky za obdobných 
podmínek s nominální částkou 20 000 tis. Kč. K datu sestavení účetní závěrky nebyly poskytovateli 
těchto půjček vyplaceny žádné úroky a nebyla splacena žádná část z nominální hodnoty (viz bod 5.20). 
Celková hodnota podřízených pasiv je podle názoru vedení společnosti plně použitelná pro krytí 
kapitálových požadavků (kategorie Tier 2) dle principů Solvency II.  
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5.8. TECHNICKÉ REZERVY NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

                                                   (v tis. Kč)  

 

 
Součástí IBNR rezervy v roce 2020 byla rezerva na individuálně významnou nenahlášenou pojistnou 
událost ve výši 139 mil. Kč. Podíl zajistitele na této pojistné události byl odhadnut na 134 mil. Kč. K datu 
účetní závěrky 2021 již nebyla žádná IBNR rezerva v souvislosti s touto pojistnou událostí evidována. 
 
Výsledek likvidace pojistných událostí (hrubá výše) 
 
Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2020, platbami v průběhu roku 2021 
(které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy 
k 31. prosinci 2021 představuje výsledek likvidace pojistných událostí. 
 
Tabulka zobrazuje výsledek likvidace v hrubé výši. 

                                                   (v tis. Kč)  

Odvětví 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Pojištění škod na majetku  -1 113 12 723 

Pojištění odpovědnosti 324 9 953 

Pojištění havarijní a škod na leteckých dopravních 
prostředcích a plavidlech 

-1 422 3 472 

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývajících z provozu 
dopravních prostředků 

40 268 40 041 

Pojištění záruky, finančních rizik a cestovní pojištění 3 196 -47 296 

Pojištění nemoci a úrazové pojištění 2 090 4 345 

Celkem 43 342 23 238 
 
  
Negativní výsledek u odvětví pojištění záruky, finančních rizik a cestovního pojištění je způsoben 
mimořádně vysokou pojistnou událostí, kdy očekávání výše pojistného plnění na základě informací 
pojištěného subjektu bylo nižší, než bylo skutečně realizováno. Negativní výsledek této pojistné události 
byl kompenzován zajistným ujednáním. 
 
 
 

  31. 12. 2020 Přírůstky Úbytky 31. 12. 2021 

Rezerva na nezasloužené pojistné          

Hrubá výše                  460 719 914 990 926 706 449 003 

Podíl zajistitele        134 073 347 464 340 119 141 418 

Čistá výše 326 646 567 526 586 587 307 585 

Rezerva na pojistná plnění          

Hrubá výše 707 618 1 476 410 1 426 889 757 139 

RBNS 457 451 1 261 548 1 444 484 636 998 

IBNR 250 167 165 341 31 926 120 141 

Podíl zajistitele (RBNS, IBNR) 361 442 853 093 879 903 388 252 

Čistá výše 346 176 596 507 573 796 368 887 

  31. 12. 2020 Přírůstky Úbytky 31. 12. 2021 

Rezerva na bonusy a slevy         

Hrubá výše 12 369 17 971 15 998 14 342 

Podíl zajistitele 6 970 6 095 4 983 8 082 

Čistá výše 5 399 11 876 11 014 6 260 
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Výsledek testu postačitelnosti pojistného 
 
Společnost pravidelně provádí test postačitelnosti pojistného, a to na úrovni očekávaných pojistně-
technických nákladů (stanovených na základě historických údajů), které jsou přiřaditelné k čerpání - 
použití rezervy na nezasloužené pojistné.  
 
Tento test společnost provádí zejména na základě všech pojistných odvětví. Společnost sleduje i 
výsledky na úrovni jednotlivých pojistných odvětví, kdy případný nedostatek na daném odvětví je možné 
kompenzovat přebytkem z jiného pojistného odvětví. Případný dlouhodobý nedostatek výsledku 
pojistného odvětví je jedním z příznaků nutnosti navýšit pojistné či uskutečnit jiné kroky, vedoucí ke 
splnění tohoto testu. Společnost v minulých letech podnikla množství kroků, aby splňovala tento 
požadavek i pro odvětví pojištění z provozování vozidel.  
 
Společnost položky správní režie rozdělila na náklady přímo související s daným pojistným odvětvím a 
na náklady, které není možné jednoznačně a přímo přiřadit danému pojistnému odvětví; tyto náklady se 
používají až v rámci celkového výsledku testu. Výsledek testu postačitelnosti pojistného/rezervy na 
nezasloužené pojistné za rok 2020 a 2021 je v tabulce níže (jednotlivá odvětví vyplývají z interní metodiky 
pojistného matematika). V roce 2020 společnost zahrnula do testu rovněž budoucí zasmluvněné pojistné 
nad rámec rezervy na nezasloužené pojistné, v roce 2021 se vrátila k původní metodice. 
 

Pro rok 2020 

Odvětví 

Rezerva na 
nezaslouž

ené 
pojistné 

Budoucí 
zasmluv-

něné 
pojistné 

Očekávané 
škody 
včetně 

nákladů na 
likvidaci 

Použití 
časového 
rozlišení 

pořiz. 
nákladů 

Očekávané 
pořizovací 

náklady 

Přímo 
alokova-

telná správní 
režie 

Výsledek 

Finanční záruky 12 178 1 799 -20 803 -1 576 -233 -2 877 -11 512 

Havarijní pojištění 
aut 31 701 12 143 -23 356 -5 920 -2 268 -12 365 -66 

Pojištění majetku 37 594 16 461 -25 280 -7 769 -3 402 -9 305 8 300 

Pojištění 
odpovědnosti za 
motorová vozidla 

226 355 43 863 -145 569 -41 224 -7 988 -27 181 48 255 

Pojištění 
odpovědnosti 17 015 14 355 -8 533 -3 157 -2 664 -3 876 13 141 

Zdravotní 
pojištění 135 876 1 678 -23 245 -66 871 -826 -19 413 27 200 

Celkem 460 719 90 299 -246 786 -126 518 -17 380 -75 017 85 318 

Správní režie 
přímo 
nepřiřaditelná 
pojistným 
odvětvím 

 

 

  

 

  -36 227 

Celkový 
výsledek        49 091 

 
Záporný výsledek testu pro odvětví Finanční záruky souvisel s očekávanými škodami v odvětví 

Pojištění úpadku cestovních kanceláří. Očekávané škody byly vyšší z důvodu mimořádně vysokých 

nastalých pojistných událostí. 
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Pro rok 2021 

Odvětví 
Rezerva na 

nezasloužené 
pojistné 

Očekávané škody 
včetně nákladů na 

likvidaci 

Použití 
časového 
rozlišení 

pořiz.nákladů 

Přímo 
alokovatelná 
správní režie 

Výsledek 

Finanční záruky 12 643 -2 217 -1 493 -2 045 6 888 

Havarijní pojištění aut 38 057 -19 915 -7 199 -9 692 1 251 

Pojištění majetku 37 497 -19 122 -8 311 -5 118 4 946 

Pojištění odpovědnosti za 
motorová vozidla 239 148 -128 741 -43 832 -21 616 44 959 

Pojištění odpovědnosti 17 839 -4 463 -3 316 -1 806 8 254 

Zdravotní pojištění 103 819 -18 414 -52 217 -13 446 19 742 

Celkem 449 003 -192 872 -116 368 -53 723 86 040 

Správní režie přímo 
nepřiřaditelná pojistným 
odvětvím 

        -29 506 

Celkový výsledek         56 534 

Výsledek testu pro odvětví Finanční záruky souvisí s očekávanými škodami v pojistném odvětví úpadku 

cestovních kanceláří. Vzhledem k přísnější upisovací politice a zkvalitnění klientských dat došlo v roce 
2021 k pozitivnímu výsledku testu tohoto pojistného odvětví. 

I přísnější kritérium (bez očekávaného budoucího zasmluvněného pojistného) indikuje v roce 2021 
celkovou postačitelnost pojistného, pouze odvětví HAV, vzhledem ke svému objemu, je aktuálně na 

hranici ekonomické výhodnosti.  

 
 
5.9.  Závazky z přímého pojištění a zajištění  
 
K 31.12.2020 

(v tis. Kč) 

  Závazky z operací 
přímého pojištění 

Závazky z operací 
zajištění Ostatní Celkem 

Hodnota závazků 108 790 103 526 31 171 243 487 

Z toho: po splatnosti - - - - 

 
 
K 31.12.2021 

(v tis. Kč) 

  Závazky z operací 
přímého pojištění 

Závazky z operací 
zajištění Ostatní Celkem 

Hodnota závazků 154 072 121 076 27 981 303 129 

Z toho: po splatnosti - - - - 

 
Závazky za pojistníky představují zejména dopředné platby pojistného, závazky ze složených kaucí na 
spoluúčasti klientů, nespárovaných přijatých plateb a závazky z titulu provizí vyplácených 
zprostředkovatelům. Závazky ze zajištění představují hodnoty ze zúčtování podílů zajistitelů 
na předepsaném pojistném. 
 
V závazcích z přímého pojištění pojišťovna eviduje závazky z titulu spoluúčastí poskytnutých formou 
kauce za pracovními agenturami v celkové výši 74 493 tis. Kč k 31. prosinci 2021 (2020: 35 301 tis. Kč). 
 
Dohadné položky pasivní ze zajištění jsou dále uvedeny v části 5.10 této přílohy. 
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Pojišťovna ve svém účetnictví k 31. prosinci 2021 neevidovala závazky, jejichž zbytková doba splatnosti 
přesahuje pět let. Stejně tomu tak bylo i k 31. prosinci 2020. 
 

 

Ostatní závazky 

Přehled ostatních závazků je uveden v tabulce níže. 
(v tis. Kč) 

  2020 2021 

Závazky z běžné činnosti 18 517 16 731 

závazky vůči zaměstnancům 4 459 4 886 

závazky ze sociálního pojištění 1 751 1 764 

závazky ze zdravotního pojištění 761 772 

dodavatelské závazky 7 931 9 175 

závazky vůči ČKP (příspěvky na činnost) 3 392 - 

další položky 223 134 

Daňové závazky 12 654 11 250 

ostatní daňové závazky (DPH a jiné) 918 742 

odložené daňové závazky 11 736 10 508 

Ostatní závazky celkem 31 171 27 981 
 
Odložené daňové závazky jsou dále uvedeny v části 5.18. této přílohy. 
 
 
5.10. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV, DOHADNÉ POLOŽKY PASIVNÍ 

(v tis. Kč) 

  2020 2021 

Časové rozlišení zpětných provizí od zajistitelů 44 096 46 250 

Ostatní časové rozlišení   2 120 1 601 

Výnosy příštích období 46 216 47 851 

Dohad na korekci zpětných provizí od zajistitelů 68 771 71 292 

Dohad z účtování zpožděných provizí a ostatních provizí 1 700 4 400 

Ostatní náklady (především energie a služby poradců) 4 649 1 556 

Dohadné položky pasivní    75 120 77 248 

Přechodné účty pasiv 121 336 125 099 
 
Dohad na korekci zpětných provizí od zajistitelů v celkové výši 71 292 tis. Kč (2020: 68 771 tis. Kč), který 
pojišťovna účtovala v průběhu účetního období, představuje odhad vratek zpětných provizí a dalších 
závazků vůči zajistitelům, jejichž úhradu pojišťovna předpokládá v následujících obdobích. Část korekce 
vztahující se k minulým účetním obdobím byla provedena z důvodu změny očekávaného škodního 
poměru zajištěného pojistného kmene.  
 
Tvorba dohadů na ostatní provize (odrážející motivaci makléře k uzavírání smluv ve prospěch klienta 
v souladu s legislativními požadavky) je součástí dohadných účtů pasivních. 
 
Stav výnosů příštích období z titulu zpětných zajistných provizí k 31. prosinci 2021 je ve výši 
46 250  tis. Kč (2020: 44 096 tis. Kč).  
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5.11. PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ 
 
Ukazatele dle druhů pojištění v 2020 

(v tis. Kč)  

Odvětví 2020 
Předepsané 

hrubé 
pojistné 

Zasloužené 
hrubé 

pojistné 

Hrubé 
náklady na 
poj. plnění 

Výsledek 
zajistitele 

Výše 
provozních 

nákladů 

Úrazové pojištění 6 046 6 155 580 17 1 900 

Pojištění nemoci 154 176 158 261 25 091 0 120 795 

Pojištění škod na pozemních dopravních 
prostředcích 91 804 86 410 52 148 6 988 43 710 

Pojištění škod na leteckých dopravních 
prostředcích a na plavidlech - - - - - 

Pojištění přepravovaných věcí vč. zavazadel a 
jiného majetku 

1 563 1 579 -10 587 603 

Pojištění škod na majetku jiném než B3 až B7 52 958 50 050 19 638 11 037 17 586 

Pojištění jiných škod na majetku jiném než B3 – B7 65 770 64 149 36 469 10 897 22 992 

Pojištění odpovědnosti za škodu 571 488 563 859 296 564 30 790 185 750 

Poj.odp. za škodu vyplýv. z dopr. prostředku 571 488 563 859 296 564 30 790 185 750 

Poj.odp. za škodu vyplýv. z vlastnictví letadla - - - - - 

Poj.odp. za škodu vyplýv. z vlastnictví plavidla - - - - - 

Obecné pojištění odpovědnosti 59 541 57 235 13 228 19 861 20 214 

Pojištění záruky (kauce) 36 454 36 679 143 102 -114 711 11 384 

Pojištění různých finančních ztrát 12 858 12 300 5 291 1 780 5 414 

Pojištění pomoci osobám v nouzi mimo bydliště 7 883 8 184 -669 3 4 299 

CELKEM 1 060 541 1 044 861 591 432 -32 751 434 647 

 
Ukazatele dle druhů pojištění v 2021 

(v tis. Kč) 

Odvětví 
Předepsané 

hrubé 
pojistné 

Zasloužené 
hrubé 

pojistné 

Hrubé 
náklady na 
poj. plnění 

Výsledek 
zajistitele 

Výše 
provozních 

nákladů 

Úrazové pojištění 6 210 6 280 430 21 2 451 

Pojištění nemoci 112 002 143 989 26 895 - 91 517 

Pojištění škod na pozemních dopravních 
prostředcích 104 725 98 369 58 379 7 026 52 209 

Pojištění škod na leteckých dopravních 
prostředcích a na plavidlech 

- - - - - 

Pojištění přepravovaných věcí vč. zavazadel a 
jiného majetku 1 825 1 803 -17 503 882 

Pojištění škod na majetku jiném než B3 až B7 57 781 56 757 205 118 -135 650 21 466 

Pojištění jiných škod na majetku jiném než B3 – 
B7 

70 097 71 240 36 046 21 239 27 289 

Pojištění odpovědnosti za škodu 583 008 570 174 278 916 29 628 202 051 

Poj.odp. za škodu vyplýv.z dopr. prostředku 583 008 570 174 278 916 29 628 202 051 

Poj.odp. za škodu vyplýv. z vlastnictví letadla - - - - - 

Poj.odp. za škodu vyplýv. z vlastnictví plavidla - - - - - 

Obecné pojištění odpovědnosti 67 692 66 910 15 936 20 675 23 788 

Pojištění záruky (kauce) 32 595 32 186 54 395 -40 723 8 389 

Pojištění různých finančních ztrát 13 758 13 815 4 921 1 456 6 930 

Pojištění pomoci osobám v nouzi mimo bydliště 13 231 13 120 533 3 11 867 

CELKEM 1 062 926 1 074 643 681 553 -95 822 448 839 
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Veškeré pojistné bylo předepsáno v roce 2020 i 2021 v České republice (členský stát EU, kde má 
pojišťovna své sídlo). 
 
 
5.12. Bonusy a slevy  
 
Pojistné bonusy a slevy představují bonusy za bezeškodní průběh (případně za nízký škodní průběh) při 
splnění dalších smluvních podmítek. Tyto bonusy a slevy jsou vyplácené k datu ukončení, resp. obnovy 
pojistné smlouvy za uplynulé pojistné období. Celkově vyplacené pojistné bonusy a slevy v roce 2021 
představují částku 4 534 tis. Kč (2020: 2 188 tis. Kč). 
 
 
5.13. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy a změna stavu časového rozlišení pořizovacích  
         nákladů 

 (v tis. Kč) 
  2020 2021 

Získatelské provize 130 658 112 374 

Mimořádné provize 12 955 18 028 

Náklady na marketing a propagaci 8 507 8 859 

Pořizovací náklady celkem 152 120 139 261 

Změna stavu časového rozlišení pořizovacích nákladů -3 923 9 468 
 
 

 
5.14. Správní režie 

(v tis. Kč) 
  2020 2021 

Správní režie 286 450 300 110 

 Spotřeba materiálu, energie 5 132 2 767 

 Cestovné, školení 1 192 2 581 

 Nájemné, výkony spojů, opravy  13 455 14 174 

 Leasing, autopark bez PHM 515 557 

 IT nákl., údržba SW 7 385 6 983 

 Poštovné a ostatní poradenské služby 32 070 35 906 

               Z toho: statutární audit 2 135 2 038 

                           ostatní neauditorské služby  783 405 

 Asistenční služby 13 255 15 668 

 Řídící a konzultační činnost 5 590 7 115 

 Mzdy, zdrav. a soc. pojištění a nákl. na zaměstnance 90 420 93 147 

 Následné provize  95 173 102 206 

 Odměny stat. orgánu 1 598 1 650 

 Nemocenské dávky, stravování 160 102 

 Odvod do SR za ZPS 138 44 

 Odpisy DHM a DNHM 17 449 17 210 
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Ostatní neauditorské služby poskytnuté auditorskou společností zahrnují zejména výpomoc při 
zpracování přiznání z příjmu právnických osob a daňové poradenství, a to v letech 2021 i 2020.  
 
Dále v roce 2021 bylo auditorskou společností poskytnuto poradenství v oblasti posouzení 
solventnostního kapitálového požadavku a školení na téma dopadů IFRS (zejména IFRS 17), které 
pokračovalo z roku 2020.  
 
Odměna auditora za provedení statutárního auditu v sobě obsahuje očekávané náklady za provedení 
auditu 2021 i doplatek za provedení auditu roku 2020.  
 
 
5.15. Ostatní technické výnosy 

(v tis. Kč) 
  2020 2021 

Rozpuštění a čerpání opravných položek 3 132 8 025 

Čerpání fondu zábrany škod 5 11 

Vyplacené bonifikace 1 477 1 869 

Ostatní 18 107 

Celkem 4 632 10 012 
 
Částka v roce 2021 ve výši 1 869 tis. Kč (2020: 1 477 tis. Kč), prezentovaná na účtu vyplacené 
bonifikace, představuje podíl zajistitele na vyplacených bonifikacích – vrácení části pojistného v souladu 
s uzavřenou pojistnou smlouvou, zejména v odvětví průmyslového pojištění majetku a odpovědnosti. 
 

5.16. Ostatní technické náklady 
(v tis. Kč) 

  2020 2021 

Tvorba opravných položek k pohledávkám 6 122 7 783 

Odpis inventarizačních rozdílů 1 236 1 922 

Tvorba fondu zábrany škod 36 41 

Příspěvky ČKP a odvod do fondu zábrany škod ČKP 22 448 19 294 

Podíl na nákladech - soupojištění 247 297 

Celkem 31 986 29 337 
 
Součástí položky „Příspěvky ČKP a odvod do fondu zábrany ČKP“ je i výplata závazků, stanovených 
ČKP na základě výše jednotlivých příspěvků členských pojišťoven. 
 

5.17. Výnosy a náklady z investic 
(v tis. Kč) 

  2020 2021 

Výnosy z depozit a cenných papírů, výnosy z nájmu nemovitostí 10 928 5 290 

Náklady na finanční umístění 2 359 2 930 

 
V roce 2021 pojišťovna dosáhla zisku z investování do cenných papírů ve výši 2 069 tis. Kč. Část výnosu 
z investování ve výši 1 779 tis. Kč (2020: 6 287 tis. Kč) odpovídající objemu rezerv byla převedena 
z netechnického účtu na technický. S výjimkou převodů uvedených výše, pojišťovna v r. 2021 
neúčtovala o žádných dalších převodech mezi technickým a netechnickým účtem dle § 21 Vyhlášky 
502/2002 Sb. 
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5.18. Daně 
 
Splatná daň  
 
K datu sestavení účetní závěrky odhaduje pojišťovna svoji daňovou povinnost z titulu daně z příjmů 
právnických osob ve výši 9 495 tis. Kč (2020: 500 tis. Kč), meziroční nárůst byl způsoben dopadem 
zdanění dle vývoje hodnoty Solvency II rezerv (jejich změně v závislosti růstu úrokových sazeb), neboť 
od roku 2020 se používá ke zdanění hodnota tzv. Solvency II rezerv místo dříve používaných technických 
rezerv dle principů vyhlášky 502 / 2002 Sb. 
 
Výše odložených daňových závazků / pohledávek byla ovlivněna i daňově účinným odpisem pohledávek 
a souvisejících opravných položek, u kterých ke konci roku 2021 již nebylo možno vykazovat tzv. daňový 
štít. 
 

(v tis. Kč) 
  2020 2021 

Rezerva na daň z příjmů za běžné období -500 -9 495 

Rozdíl mezi splatnou daní za minulé období a 
rozpuštěním rezervy na daň z příjmů za minulé období 

-168  - 

Změna stavu odložené daňové pohledávky/Změna 
stavu odloženého daňového závazku 

-4 375 1 295 

Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty -5 043  -8 200 

 
Celková výše zaplacených záloh na daňovou povinnost daně z příjmů právnických osob za rok 2021 
činila 2 222 tis. Kč a tato položka byla vykázána oproti závazkovému účtu rezerva na daně. 
 
 
Odložená daň  
 
K 31. prosinci 2021 pojišťovna vykázala odložený daňový závazek z přechodných rozdílů mezi účetní a 
daňovou evidencí majetku a závazků ve výši 10 508 tis. Kč (2020: 11 736 tis. Kč). 
 
Tabulka pohybů odložené daňové pohledávky/závazku: 

  2020 2021 

Stav k počátku období - 7 294 -11 736 
Změna odložené daně vykázané v rámci Ostatních 
kapitálových fondů 

-67 - 67 

Změna odložené daně vykázané proti výkazu zisku a 
ztráty     

-4 375  1 295 

Stav ke konci období                  -11 736 - 10 508 
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Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky: 

Dočasné rozdíly Pohledávky Závazky Rozdíl 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Dlouhodobý hmotný majetek - - 8 289 8 476 -8 289 -8 476 
Dlouhodobý nehmotný majetek - - 954 957 -954 -957 

Dopad zdanění Solvency II rezerv - 293 4 919 - -4 919 293 

Opravné položky k pohledávkám 7 701 3 905 - - 7 701 3 905 

Rezerva na dovolenou 292 361 - - 292 361 

Dopad do výkazu zisku a ztráty 7 993 4 559 14 162 9 433 -6 169 -4 874 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 

- - 5 567 5 634 -5 567 -5 634 

Dopad do vlastního kapitálu - - 5 567 5 634 -5 567 -5 634 

Odložená daňová 
pohledávka/(závazek) 

7 993 4 559 19 729 15 067 -11 736 -10 508 

Kompenzace souvisejících 
odložených daňových 
pohledávek a závazků 

-7 993 -4 559 -7 993 -4 559 - - 

Odložený daňový závazek - - 11 736 10 508 -11 736 -10 508 

 
 
K datu sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2021 pojišťovna již neevidovala žádné využitelné daňové 
ztráty minulých let, stejně tomu bylo i k datu sestavení účetní závěrky za rok 2020. 
 
 
5.19. Mzdové náklady, zaměstnanci 

(v tis. Kč) 
  2020 2021 

Průměrný počet zaměstnanců 115 113 

Hrubé mzdy 68 745 69 299 

Sociální pojištění 16 794 17 335 

Zdravotní pojištění 6 129 6 313 

Ostatní náklady na zaměstnance 350 342 

Celkem 92 018 93 289 
 
Členům statutárních a dozorčích orgánů pojišťovna vyplatila odměny ve výši 1 650 tis. Kč (2020: 
1 598 tis. Kč). Závazky z důchodů bývalých členů těchto orgánů nebyly sjednány a ani nevznikly. 
 
Členům statutárních orgánů pojišťovny nebyly s výjimkou odměn vyplaceny žádné jiné zálohy či 
poskytnuty půjčky a nevznikly ani jiné pohledávky pojišťovny. 
 
Ostatní náklady na zaměstnance představují zejména náklady na úrazové pojištění zaměstnanců, dávky 
v nemoci a stravování. Pojišťovna zapůjčila členům vedení dva služební automobily i pro soukromé 
účely.  
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5.20. Pohledávky, závazky a plnění ve skupině 
 
Přehled pohledávek a závazků ze strany pojišťovny vůči podnikům ve skupině (v tis. Kč) 

  31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Nakoupené dluhové cenné papíry 17 497 17 539 

Pohledávky z přímého pojištění 552 726 

Pohledávky ostatní 369 0 

Závazky z přímého pojištění 4 125 3 307 

Závazky z obchodního styku 1 205 1 431 

Podřízená pasiva 57 904 59 733 

 
 
Přehled plnění vůči podnikům ve skupině (v tis. Kč) 

  2020 2021 

Výnosy z přímého pojištění 2 137 2 253 

Výnosy ostatní 3 660 3 660 

Náklady z přímého pojištění 34 018 53 049 

Náklady ostatní 11 918 14 022 

 
Zůstatky v položce náklady z přímého pojištění jsou způsobeny zejména činností dceřiné společnosti 
Slavia partner s.r.o., která od roku 2018 počala významným podílem vykonávat zprostředkovatelskou 
činnost v rámci prodeje pojistných produktů pojišťovny.  
 
Náklady ostatní představují zejména úplatu za správu investičního portfolia a řídící a konzultační činnost, 
poskytovanou akcionářem společnosti, přičemž nárůst odpovídá nárůstu objemu investic a objemu 
poskytovaných služeb.  
 
Pojišťovna dále eviduje rezervu na pojistná plnění vůči společnostem ve skupině v částce 142 000 tis. 
Kč (2020: 68 tis. Kč). 
 
V rámci výše uvedených hodnot bylo účtováno o příslušenství k podřízeným pasivům (viz. bod 5.7 účetní 
závěrky). Hodnota úrokového příslušenství k 31. prosinci 2021 činila 9 733 tis. Kč (2020: 7 904 tis. Kč).  
 
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek. 
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6. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI 

 
6.1. Možné budoucí závazky 
 
6.1.1. Soudní spory  
 
Soudní spor o pojistné plnění 
 
V průběhu účetního období 2012 byla na společnost podána žaloba, kterou se pojistník vůči společnosti 
domáhá úhrady pojistného plnění v částce 124 126 tis. Kč. Předmětná žaloba byla podána pojistníkem 
dne 11. ledna 2012 a pojistník touto žalobou uplatňuje pohledávku z pojistných smluv o pojištění 
pohledávek. 
 
Na základě právních posudků, které nechalo vedení společnosti vypracovat v souvislosti 
s vyhodnocením oprávněnosti nároku pojistníka, se vedení společnosti domnívá, že nároky pojistníka 
jsou neoprávněné, a že  jednání pojistníka jak při uzavírání jednotlivých pojistných smluv, tak při 
přihlašování jednotlivých pohledávek do pojištění by mohlo být posuzováno jako trestný čin. Společnost 
proto pověřila svého právního zástupce, aby se obrátil ve věci na orgány činné v trestním řízení 
s několika trestními oznámeními. S přihlédnutím k výše uvedenému společnost tvoří k tomuto případu 
rezervu pouze na náklady právního zastoupení.  
 
V průběhu roku 2018 rozhodl Městský soud v Praze jako prvoinstanční o zamítnutí žaloby pojistníka o 
pojistné plnění. Žalobce podal proti rozsudku odvolání, soudem II. stupně byl v této věci rozsudek soudu 
I. stupně zrušen a věc vrácena k novému projednání. V průběhu roku 2019 bylo nařízeno jednání, na 
němž pojišťovna předložila důkaz trestním rozsudkem Městského soudu v Praze. V průběhu roku 2020 
Vrchní soud v Praze potvrdil trestní rozsudek Městského soudu v Praze a pravomocně odsoudil 
4 obžalované – zaměstnance žalobce za trestný čin pojistného podvodu a zpronevěry. Tento důkaz 
svědčí o procesní obraně pojišťovny v občanskoprávním řízení, a to námitce výluky z pojištění.  Další 
nařízené jednání se pro onemocnění soudce nekonalo, nový termín byl stanoven na 14. května 2021. 
Ve druhé polovině r. 2021 došlo ke změně předsedkyně senátu MS v Praze, další jednání bylo nařízeno 
na 21.2.2022 za účelem pokračování v dokazování, k datu vydání této zprávy bylo jednání odročeno na 
červen 2022. 
 
 
Ostatní 
 
K datu účetní závěrky společnost evidovala 34 pasivních soudních sporů z titulu náhrady pojistných 
nároků a nároků na náhradu škody v celkové výši 52 011 tis. Kč (mimo soudního sporu uvedeného v 
předchozím odstavci). K těmto případným závazkům společnost tvořila odpovídající rezervu na pojistná 
plnění (RBNS). 
 
Kromě skutečností uvedených v této účetní závěrce, vedení společnosti neeviduje žádné potenciální 
závazky, které by mohly mít vliv na tuto účetní závěrku. 
 
6.1.2. Členství v České kanceláři pojistitelů (dále „kancelář“) 
 
Jako člen kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla ručit za závazky kanceláře. Za tímto účelem společnost přispívá do garančního fondu, fondu 
zábrany škod a tvoří rezervu na závazky kanceláře. Výše příspěvků a rezervy na závazky kanceláře se 
určí matematicko-statistickými metodami. 
 
V případě, že by některý člen kanceláře nebyl schopen plnit své závazky vyplývající z povinně smluvního 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z důvodů nesolventnosti, může společnosti vzniknout povinnost 
vložit do garančního fondu dodatečné příspěvky. 
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