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Navzdory monopolizaci důležitého segmentu zůstala Slavia 

pojišťovna i v roce 2021 profitabilní. Její zisk překonal dva 

a půl milionu korun. 
 

Praha, 10. května 2022  

Slavia pojišťovně se také vloni podařilo v obratu ročního hrubého předepsaného 
pojistného překonat hranici jedné miliardy korun. S předpisem přes 1,062 miliardy 
korun a čistým ziskem přesahujícím 2,5 milionů korun tak udržela stabilní profitabilitu 
i ve velmi složitém podnikatelském prostředí, které vyvolala monopolizace 
zdravotního pojištění cizinců. Tento segment totiž stará sněmovna převedla pouze  
do PVZP, a tak Slavia pojišťovna ztratila prakticky ze dne na den téměř 20 procent 
svého obratu. Navzdory tomu však pojišťovna dokázala celkový předpis meziročně 
zvýšit o 0,2 procenta. 

„Loňský rok byl v kontextu všech jeho událostí úspěšný,“ hodnotí uplynulé finanční období 
generální ředitel a předseda představenstva Slavia pojišťovny Karel Waisser. „Kromě 
nuceného zastavení nemalé části našich obchodních aktivit v rámci monopolizace pojištění 
cizinců, které bylo v rozporu se základní listinou práv a svobod i evropskou legislativou, jej 
ovlivnil také krach páté největší cestovní kanceláře FIRO-tour nebo řádění živlů v Čechách  
i na Moravě. Za těchto okolností je proto loňský hospodářský výsledek, který nám právě 
potvrdil auditor, skvělou zprávou jak pro naše obchodní partnery, tak i naše klienty,“ dodává 
Waisser.  

Velmi úspěšný byl například segment pojištění motorových vozidel, který se meziročně zvýšil 
o 14 procent a přesáhl částku 104 milionů korun, ale Slavia nadále rostla i v dalších 
segmentech – pojištění průmyslových rizik, privátním majetkovém pojištění a přes 
přetrvávající restrikce kvůli pandemii covidu se pojišťovně podařil růst i v segmentu 
cestovního pojištění. 

Na celkovém pojistném plnění Slavia pojišťovna v roce 2021 klientům zaplatila přes 632 
milionů korun, což je o 187 milionů korun více než v předešlém roce. 

Také vloni byla Slavia zajištěna u renomovaných a kapitálově velmi silných zajišťoven a svá 
rizika tak snižovala spoluprací se zajistnými partnery s vysokým ratingem a mezinárodním 
renomé. Pojišťovna také očekává, že v souladu s deklarací současné vlády bude anomálie  
u zdravotního pojištění cizinců co nejdříve odstraněna a monopol znovu nahradí volný trh. 

 
 
Pro další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz 

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých 

zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze 

českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven 

v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, 

kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, 

živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i 

personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst 
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obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat 

fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia 

pojišťovny.  

 

 


