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Pfied vámi 
je cel˘ Ïivot, 
za vámi jsme my.

Jsme ãlenem silné Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 
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Profil spoleãnosti
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âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s. (dále téÏ „spoleãnost¨)

byla  zaloÏena v roce 1992 ãesk˘m soukrom˘m kapitálem

a pod názvem Îivnostenská poji‰Èovna, a.s. zahájila po-

ji‰Èovací ãinnost v lednu 1993. Jejím cílem bylo poskyto-

vat poji‰Èovací sluÏby pfiedev‰ím pro nastupující podnika-

telskou sféru. S rozvojem poji‰Èovací ãinnosti se zaãala

roz‰ifiovat také nabídka pojistn˘ch programÛ pro obãan-

skou vefiejnost. V roce 1995 âS-Îivnostenská poji‰Èovna,

a.s. uvedla na trh jako první poji‰tûní velmi váÏn˘ch one-

mocnûní, pfii kterém dochází k pojistnému plnûní jiÏ v pfií-

padû diagnózy choroby. Roz‰ifiující se nabídka produktÛ

a sluÏeb, kterou poji‰Èovna dokázala oslovit i ‰irokou ve-

fiejnost kladla stále vût‰í poÏadavky na kapitálové zázemí

spoleãnosti. 

V˘znamn˘m mezníkem v historii poji‰Èovny byl kapitálov˘

vstup âeské spofiitelny, a.s. v roce 1995, kter˘ pfiinesl

kromû potfiebného kapitálu také zázemí nejsilnûj‰í finanã-

ní skupiny v âeské republice. DÛleÏitost kvalitní akcio-

náfiské struktury se prokázala jiÏ v roce 1997 kdy byl ce-

l˘ pojistn˘ trh negativnû zasaÏen dopady rozsáhl˘ch

záplav. Strategick˘m cílem tohoto finanãního partnerství

v‰ak zÛstává efektivní vytváfiení a distribuce bankovních

a poji‰Èovacích produktÛ pro spoleãnou skupinu klientÛ.

âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s. je zakládajícím ãlenem

âeské asociace poji‰Èoven a aktivnû se podílí na její prá-

ci úãastí v odborn˘ch sekcích a pracovních skupinách.

Vstupem do oblasti povinnû smluvního poji‰tûní odpovûd-

nosti z provozu vozidla se poji‰Èovna rovnûÏ stala ãlenem

âeské kanceláfie pojistitelÛ.

Komora poji‰Èovacích makléfiÛ jako profesní organizace

profesionálních zprostfiedkovatelÛ uspofiádala mezi v‰emi

registrovan˘mi poji‰Èovacími makléfii anketu o Poji‰Èovnu

roku 2000. Cílem ankety bylo posouzení sluÏeb poji‰Èoven

na ãeském trhu z pohledu profesionálÛ – nezávisl˘ch zpro-

stfiedkovatelÛ poji‰tûní. Z ‰esti hodnocen˘ch kategorií se

âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s. umístila vÏdy na pfied-

ních místech. O to více uspokojivé je první místo v kate-

gorii Ïivotní a úrazové poji‰tûní, kde âS-Îivnostenská po-

ji‰Èovna, a.s. jednoznaãnû zvítûzila. 

V˘voj nejdÛleÏitûj‰ích ekonomick˘ch ukazatelÛ

(tis. Kã) 1998 1999 2000

Aktiva 2 203 424 2 853 188 3 573 915

Základní jmûní a fondy 626 000 826 000 1 127 200

Stav finanãního umístûní 967 249 1 425 148 1 964 726

Stav technick˘ch rezerv celkem 912 567 1 106 829 1 702 728

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období 2 315 -47 978 -219 674

Pfiedepsané pojistné celkem 1 770 536 2 168 881 3 021 868

z toho: Ïivotní poji‰tûní 139 176 175 973 322 781

neÏivotní poji‰tûní 1 631 360 1 992 908 2 699 087

Náklady na pojistná plnûní celkem 1 055 189 1 097 473 1 558 256

z toho: Ïivotní poji‰tûní 13 638 27 816 80 591

neÏivotní poji‰tûní 1 041 551 1 069 657 1 477 665

Poãet uzavfien˘ch pojistn˘ch smluv k 31. 12. (ks) 286 890 337 777 528 946

z toho: Ïivotní poji‰tûní 33 991 40 067 80 854

neÏivotní poji‰tûní 252 899 297 710 448 092

Poãet zamûstnancÛ poji‰Èovny k 31. 12. (osob) 1 270 1 291 1 181
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Slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele

VáÏení akcionáfii, váÏení obchodní partnefii,

cel˘ finanãní sektor, poji‰Èovnictví nevyjímaje, prochází v souãasném období obrovsk˘mi zmû-

nami. Jsme svûdky toho, jak se v relativnû krátké dobû mûní zabûhlé postupy a ve v‰ech ob-

lastech probíhá neúprosn˘ boj o klienta, o nové trhy, pfiiãemÏ pfieÏívají jen ty finanãní institu-

ce, které jsou pruÏnûj‰í, vût‰í, lépe se orientují, dokáÏí pfiedvídat, jsou lépe organizované...

Z pohledu klientÛ a dal‰ích obchodních partnerÛ je urãitû v˘znamnou zprávou dokonãení pri-

vatizace státního podílu v âeské spofiitelnû, a.s., která je majoritním vlastníkem âS-Îivno-

stenské poji‰Èovny, a.s. Nov˘ akcionáfi, v˘znamná rakouská Erste Bank, je bezesporu zárukou dal‰ího zvy‰ování klient-

ského servisu a nekompromisní kvality poskytovan˘ch sluÏeb. 

âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s., v roce 2000 podstoupila dÛkladnou právní a finanãní provûrku, v rámci níÏ byla prove-

dena fiada krokÛ a opatfiení na zv˘‰ení efektivnosti a transparentnosti hospodafiení. V˘sledkem byl vstup nového akcio-

náfie, pfiední rakouské Ïivotní poji‰Èovny Sparkassen Versicherung, která nav˘‰ením základního jmûní o 500 mil. Kã zís-

kala 45% podíl ve spoleãnosti. Souãasná v˘‰e základního jmûní pfiesahující 1,1 miliardy Kã tak fiadí âS-Îivnostenskou

poji‰Èovnu, a.s., mezi nejlépe kapitálovû vybavené poji‰Èovny na ãeském trhu a spoleãnû se siln˘m akcionáfisk˘m záze-

mím je známkou bezpeãnosti a dÛvûryhodnosti. 

Pro poji‰Èovnu byl rok 2000 prvním rokem provozování liberalizovaného povinnû smluvního poji‰tûní odpovûdnosti z pro-

vozu motorového vozidla. âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s., získala pfiíslu‰nou ãást trhu a v roce 2000 realizovala nároã-

n˘ projekt spojen˘ s pfierozdûlováním trhu tzv. povinného ruãení, jehoÏ v˘sledkem byl nárÛst pfiedepsaného pojistného

o 602 mil. Kã, odpovídající 5% podílu v tomto pojistném odvûtví.

Rok 2000 byl v˘znamn˘ také roz‰ifiující se nabídkou produktÛ Ïivotního poji‰tûní. âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s., zazna-

menala v˘razn˘ nárÛst popularity v tomto segmentu, reprezentující meziroãní nárÛst pojistného o 83 %. Îivotní poji‰tûní s da-

Àovou podporou, kterou pfiinesla novela zákona o daních z pfiíjmÛ, znamená pozitivní zmûny v podobû zavedení daÀov˘ch

v˘hod nejen pro klienty samotné, ale i pro zodpovûdné zamûstnavatele, ktefií si uvûdomují, Ïe nejvût‰ím kapitálem kaÏdé

firmy jsou spokojení a motivovaní zamûstnanci. 

Stát, jako garant sociální politiky, tak vyslal dal‰í jasn˘ signál, Ïe se chce podûlit o svou roli v oblastech sociálního a dÛ-

chodového zaji‰tûní obyvatelstva s dal‰ími subjekty hospodáfiského Ïivota, coÏ se pozitivnû projevuje na rostoucí oblibû

Ïivotního poji‰tûní. Dal‰í v˘znamné pfiiblíÏení ãeského pojistného práva legislativû EU znamenalo také pfiijetí zákona o po-

ji‰Èovnictví, jehoÏ nejpodstatnûj‰ími rysy jsou zpfiísnûní kontroly finanãního zdraví poji‰Èoven a zv˘‰ení pravomocí státního

dozoru v poji‰Èovnictví, kontrola managementu poji‰Èoven, klasifikace jednotliv˘ch pojistn˘ch odvûtví a úpravy t˘kající se

ãinnosti zprostfiedkovatelÛ, zejména poji‰Èovacích makléfiÛ.

Základní podmínkou a zároveÀ pfiedpokladem dal‰ího úspû‰ného rozvoje poji‰tûní je dÛvûra v‰ech obãanÛ ve finanãní sek-

tor. Zejména pro finanãní instituce, které pracují s celoÏivotními úsporami klientÛ, je dÛvûra v profesionální správu jejich

finanãních prostfiedkÛ tím nejvût‰ím kapitálem – to musí mít v‰ichni zamûstnanci a pfiedev‰ím manaÏefii na zfieteli. Není

Ïádn˘m tajemstvím, Ïe ãesk˘ finanãní sektor má v souãasné dobû velmi ‰patnou povûst a nezb˘vá, neÏ mu poctivou a tr-

pûlivou prací vrátit kredit a dÛvûru, které jsou bûÏné v trÏnû vyspûl˘ch zemích.

Ing. Tomá‰ Nidetzk˘

pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel



Pfiedstavenstvo 

Ing. Tomá‰ Nidetzk˘, pfiedseda pfiedstavenstva

Ing. Jaroslav Kulhánek, místopfiedseda pfiedstavenstva

Ing. Ladislav Korobczuk, ãlen pfiedstavenstva

K 19. 3. 2001 rezignoval na funkci ãlena pfiedstavenstva

Ing. Ladislav Korobczuk. Nov˘m ãlenem 

pfiedstavenstva byl zvolen Ing. Karel Vesel˘.

Dozorãí rada 

Mgr. Du‰an Baran, pfiedseda dozorãí rady, 

âeská spofiitelna, a.s.

Ing. Martin ·kopek, místopfiedseda dozorãí rady, 

âeská spofiitelna, a.s.

Doc. Ing. Jaroslav DaÀhel, CSc., ãlen dozorãí rady, 

Vysoká ‰kola ekonomická

Ing. Libor Zima, ãlen dozorãí rady, 

âeská spofiitelna, a.s.

Oldfiich Deutsch, ãlen dozorãí rady, 

âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.

Dr. Michael Harrer, ãlen dozorãí rady, 

Sparkassen Versicherung

SloÏení vrcholov˘ch orgánÛ spoleãnosti
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Organizaãní struktura

Valná hromada

Dozorãí rada Pfiedstavenstvo

Generální fieditel sekretariát 
pfiedstavenstva a
generálního fieditele

Úsek obchodní Úsek Ïivotního 
poji‰tûní

Úsek neÏivotního
poji‰tûní

Úsek finanãní Úsek informaãních
technologií

Úsek personální 
a právní

Oblastní poboãky

Oddûlení
zaji‰tûní

Oddûlení interního
auditu a kontroly

Oddûlení
pojistného
matematika

Obchodní zastoupení
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Obchodní v˘sledky 

DÛvûra klientÛ ve stabilitu âS-Îivnostenské poji‰Èovny, a.s.,

se projevila nárÛstem pfiedepsaného pojistného o 39 %, je-

hoÏ absolutní v˘‰e k 31. 12. 2000 dosáhla 3 021 mil. Kã.

Z toho pfiedpis pojistného u neÏivotního poji‰tûní ãinil v loÀ-

ském roce 2 699 mil. Kã, ãímÏ meziroãnû vzrostl o 35 %.

Pfiedepsané pojistné u Ïivotního poji‰tûní dosáhlo 323 mil. Kã,

coÏ reprezentuje v meziroãním srovnání nárÛst o 83 %.

DosaÏen˘mi obchodními v˘sledky si âS-Îivnostenská poji‰-

Èovna, a.s., upevnila ‰estou pozici na domácím poji‰Èova-

cím trhu.

Pro poji‰Èovnu byl rok 2000 prvním rokem provozování li-

beralizovaného povinnû smluvního poji‰tûní odpovûdnosti

z provozu motorového vozidla. âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.,

je mezi poji‰Èovnami, které získaly licenci a v roce 2000 re-

alizovala nároãn˘ projekt spojen˘ s pfierozdûlováním trhu

tzv. povinného ruãení, jehoÏ v˘sledkem byl nárÛst pfiede-

psaného pojistného o 602 mil. Kã, odpovídající 5% trÏnímu

podílu v tomto pojistném období. V roce 2000 se s dÛvûrou

v kvalitní poji‰Èovací sluÏby na âS-Îivnostenskou poji‰Èo-

vnu, a.s., obrátilo pfies 191 tis. nov˘ch klientÛ, coÏ repre-

zentuje meziroãní nárÛst o 57 %. Celkov˘ poãet klientÛ na

konci roku 2000 tak dosáhl 529 tis.  

Z pohledu klientÛ byl rok 2000 v˘znamn˘ zejména roz‰ifiují-

cí se nabídkou produktÛ Ïivotního poji‰tûní. âS-Îivnosten-

ská poji‰Èovna, a.s., zaznamenala v˘razn˘ nárÛst populari-

ty v tomto segmentu pfiedev‰ím zásluhou uvedení nového

produktu „Flexibilní Ïivotní poji‰tûní" na trh. Tento nov˘ pro-

gresivní typ poji‰tûní, s pruÏnou dobou trvání, je celoÏivot-

ním programem pro celou rodinu, kter˘ navíc umoÏÀuje mi-

mofiádné vklady a v˘bûry finanãních prostfiedkÛ. PrÛmûrné

roãní úrokové zhodnocení kapitálov˘ch rezerv „Flexibilního

Ïivotního poji‰tûní" dosáhlo v roce 2000 8,37 %.    

Jako ãlen Finanãní skupiny âeské spofiitelny má âS-Îivno-

stenská poji‰Èovna, a.s., mimofiádné zázemí. Je zastoupe-

na nejen prostfiednictvím vlastní poboãkové sítû, ale i pro-

stfiednictvím rozsáhlé poboãkové sítû âeské spofiitelny, a.s.,

coÏ je zárukou kvalitního a profesionálního finanãního po-

radenství ve v‰ech regionech âeské republiky. Kromû toho

se tû‰í âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s., vysoké dÛvûfie

mezi poji‰Èovacími makléfii, ktefií ji zvolili poji‰Èovnou roku

2000 v kategorii Ïivotního a úrazového poji‰tûní. V hlavní

kategorii o poji‰Èovnu roku se âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.,

umístila celkovû na tfietím místû.  

Zpráva pfiedstavenstva
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NeÏivotní poji‰tûní

Podíl âSÎP na pojistném trhu 
v letech 1998 – 2000 (%)

Îivotní poji‰tûní
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139 176 1 631 360

1998 1999 2000

Îivotní a úrazové poji‰tûní

V˘voj pfiedepsaného pojistného âSÎP v letech 
1998 – 2000 (tis. Kã)

175 973 1 992 908 322 781 2 699 087

NeÏivotní poji‰tûní

Struktura pfiedepsaného 
pojistného âSÎP 
v roce 2000 (%)

12 %

Îivotní a úrazové
26 %PoÏár a ostatní ‰kody na majetku 

(Ïivel a krádeÏ)
29 %

Havarijní poji‰tûní motorov˘ch vozidel
20 %Odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou

provozem vozidla
6 %

Odpovûdnosti
7 %

Ostatní neÏivotní

4,1 0,9

1998 1999 2000

4,6 0,9 5,9 1,4

Obchodní produkce 
v roce 2000 (v tis. Kã) 49 %

Interní
47,4 %

Externí
3,6 %

âeská spofiitelna, a.s.
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Finanãní v˘sledky 

Hospodafiení spoleãnosti za rok 2000 skonãilo ztrátou ve v˘-

‰i -219 mil. Kã. Oproti plánované ztrátû na rok 2000 ve v˘‰i 

-39 mil. Kã do‰lo k propadu o -180 mil. Kã. Mezi hlavní pfiíãi-

ny negativního hospodáfiského v˘sledku patfií pfiedev‰ím zv˘-

‰ení nákladÛ na pojistná plnûní a s tím související zreálnûní

stavu rezerv. Dal‰ím dÛvodem ztráty za rok 2000 bylo promít-

nutí dopadu deficitu z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛso-

benou provozem vozidla, kter˘ vznikl pfied demonopolizací to-

hoto poji‰tûní. S ohledem na celkov˘ deficit a dosaÏen˘ 5%

podíl na povinnû smluvním poji‰tûní vzniká poji‰Èovnû závazek

uhradit 112 mil. Kã. V dÛsledku toho byla vytvofiena rezerva

na závazky vÛãi âeské kanceláfii pojistitelÛ v souladu s pfií-

slu‰n˘mi ustanoveními zákona ã. 168/99 Sb. a zákona 

ã. 363/99 Sb.

Roz‰ifiující se nabídka produktÛ Ïivotního poji‰tûní âS-Îiv-

nostenské poji‰Èovny, a.s., doprovázena v˘razn˘m nárÛs-

tem popularity tohoto poji‰tûní mezi klienty je spojena s vy-

sok˘mi pofiizovacími náklady v prvním roce poji‰tûní a byla

také jednou z pfiíãin negativního hospodáfiského v˘sledku za

rok 2000. 

V roce 2000 byla zahájena dal‰í etapa restrukturalizace

spoleãnosti s cílem zv˘‰it finanãní v˘konnost spoleãnosti.

První opatfiení smûfiovali do oblasti provozních nákladÛ, je-

jichÏ v˘sledkem bylo sníÏení ukazatele „expense ratio" z 43 %

v roce 1999 na 37 % v roce 2000. 

Pozitivní trend je také patrn˘ v oblasti v˘voje bilanãní sumy

spoleãnosti, která dosáhla k 31. 12. 2000 v˘‰e 3 574 mil. Kã,

coÏ pfiedstavuje absolutní nárÛst oãi‰tûn˘ o kumulovanou

ztrátu ve v˘‰i 950 mil. Kã. V˘‰e technick˘ch rezerv vzrostla

ve srovnání s rokem 1999 o témûfi 600 mil. Kã na celkovou

v˘‰i 1 702 mil. Kã. NárÛst pojistnû technick˘ch rezerv mûl

pfiízniv˘ vliv na rÛst prostfiedkÛ finanãního umístûní, které ãi-

nily k 31. 12. 2000 celkem 1 964 mil. Kã. Ve srovnání s ro-

kem 1999 zaznamenalo celkové finanãní umístûní nárÛst

o 539 mil. Kã.

¤ízení portfolia bylo v roce 2000 provádûno v souladu

s pfiijatou investiãní strategií, která vycházela nejen z reak-

ce na v˘voj na finanãních trzích, ale pfiedev‰ím z oãekávání

relevantních skuteãností, které mûly s nejvût‰í pravdûpo-

dobností ovlivnit dûní na finanãních trzích v roce 2000. 

S ohledem na tyto pfiedpoklady byla investiãní strategie

koncipována velmi konzervativnû s dÛrazem na stabilitu v˘-

nosÛ v dlouhém období pfii podstupování nízké míry rizika.

Nejvût‰í ãást portfolia tvofiily cenné papíry s pevn˘m v˘no-

sem (91 %), následované deposity u bank (5 %).

Dohromady takto investované prostfiedky, sv˘m charak-

terem velmi nízko rizikové, pokr˘valy 96 % portfolia, coÏ 

demonstruje konzervativní pfiístup pfii správû aktiv.  

V˘nosnost prostfiedkÛ finanãního umístûní zaji‰Èovaná ve

spolupráci s odborn˘mi útvary investiãního bankovnictví

âeské spofiitelny, a.s.,  dosáhla prÛmûrného v˘nosu 6,57 %

a u zhodnocení rezerv Ïivotního poji‰tûní rekordních 8,37 %.

Pfies v˘razn˘ pokles trÏních úrokov˘ch sazeb v roce 2000

pfiesáhl celkov˘ prÛmûrn˘ v˘nos a pfiedev‰ím zhodnocení

rezerv Ïivotního poji‰tûní, úrokové zhodnocení u bûÏn˘ch 

finanãních produktÛ.

V˘‰e rezerv a charakter finanãního umístûní potvrzují dosta-

teãnou likviditu spoleãnosti pro krytí závazkÛ vypl˘vajících

z poji‰Èovací ãinnosti. Stejnû tak âS-Îivnostenská poji‰Èov-

na, a.s. splÀuje podmínky vypl˘vající ze zákona o poji‰Èov-

nictví ve vztahu k minimální mífie solventnosti. Îivotní po-

ji‰tûní vykazuje skuteãnou míru solventnosti 114 mil. Kã pfii

minimální poÏadované mífie solventnosti 43 mil. Kã a ne-

Ïivotní poji‰tûní vykazuje skuteãnou míru solventnosti 

790 mil. Kã na poÏadovanou míru solventnosti 285 mil. Kã.

V oblasti zaji‰tûní vycházela âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.,

z obezfietné struktury zajistn˘ch smluv pfiedchozích let. Hlav-

ní podíl mûli tradiãní partnefii – Swiss Re jako nejvût‰í part-

ner a vedoucí zajistitel hlavních smluv, dále pak 

GE Frankona, Hannover Re, Munich Re, New Re a Partner Re

a dal‰í partnefii. Celkem se na zajistn˘ch smlouvách podílelo 

28 zajistitelÛ a 3 zajistní makléfii. Míra postoupení pojistné-

ho byla 35,3 % v neÏivotním poji‰tûní a 2 % v poji‰tûní Ïivot-

ním. Roz‰ífiením oproti pfiedchozím letÛm bylo dÛkladné za-

ji‰tûní nového produktu – poji‰tûní odpovûdnosti z provozu

vozidla.

V˘voj expense ratio (%)

1999 2000

43 % 37 %

Skladba 
finanãního umístûní 
v roce 2000 (v %)

90,95 %

Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem
4,74 %

Depozita u bank
4,31 %

Ostatní
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Zpráva dozorãí rady

Dozorãí rada âS-Îivnostenské poji‰Èovny, a.s., v roce 2000 prÛbûÏnû zaji‰Èovala úkoly, které jí náleÏí ze zákona

a podle stanov akciové spoleãnosti. Jako dohlíÏecí a kontrolní orgán poji‰Èovny dohlíÏela na v˘kon pÛsobnosti pfied-

stavenstva a uskuteãÀování podnikatelské ãinnosti poji‰Èovny. Dozorãí rada byla pravidelnû informována o ãinnosti po-

ji‰Èovny, její finanãní situaci, kontrolovala plnûní usnesení valné hromady, projednávala zprávy externího auditora a dá-

vala vedení poji‰Èovny podnûty a doporuãení, smûfiující ke zlep‰ení situace ve spoleãnosti. Dozorãí rada pfiezkoumala

pfiedloÏenou úãetní závûrku âS-Îivnostenské poji‰Èovny, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2000 a dospûla k závûru, Ïe

úãetní záznamy byly vedeny prÛkazn˘m zpÛsobem v souladu s platn˘mi pfiedpisy o úãetnictví a stanovami spoleãnosti.

Audit roãní úãetní závûrky provedla firma Deloitte & Touche, spol. s r.o., která potvrdila, Ïe úãetní závûrka ve v‰ech

v˘znamn˘ch ohledech vûrnû zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.,

k 31. prosinci 2000 a v˘sledek hospodafiení za rok 2000 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy

âeské republiky. Dozorãí rada vzala tento v˘rok na vûdomí.

Na základû v‰ech tûchto skuteãností dozorãí rada doporuãila valné hromadû vyslovit souhlas se stavem majetku a zá-

vazkÛ k 31. prosinci 2000 a vypofiádáním úãetní ztráty spoleãnosti za rok 2000.

Pardubice, ãerven 2001

Mgr. Du‰an Baran

pfiedseda dozorãí rady âS-Îivnostenské poji‰Èovny, a.s. 



â
S

–Î
iv

n
o

s
te

n
s

k
á

 p
o

ji
‰

Èo
v
n

a
, 

a
.s

.
8

ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI 
ČS-ŽIVNOSTENSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.

Na základě provedeného auditu jsme dne 5. března 2001 vydali zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČS – Živnostenská pojišťovna, a.s., k 31. prosinci 2000. Za sestavení účetní zá-
věrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného
auditu.

Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vy-
žadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje v účetní závěrce. Audit
také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů použitých společností při sestavení závěrky a posouzení celkové prezen-
tace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění společnosti ČS – Živ-
nostenská pojišťovna, a.s. k 31. prosinci 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a pří-
slušnými předpisy České republiky.

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na následující skutečnosti. 

Jak je uvedeno v bodu 1.10 přílohy k účetní závěrce, s ohledem na neexistenci vlastních časových řad využila společnost při stanovení re-
zervy na pojistná plnění u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla statistických dat poskytnutých Českou kanceláří
pojistitelů. Vedení společnosti si je vědomo toho, že vzhledem ke krátkodobosti historických řad škodního průběhu existuje vyšší než ob-
vyklá míra nejistoty ohledně skutečné výše škod z událostí nastalých, avšak nenahlášených do data účetní závěrky, a tím i ohledně ade-
kvátnosti výše související rezervy.

Jak je uvedeno v bodu 4 přílohy k účetní závěrce, s ohledem na závazky vyplývající z členství v České kanceláři pojistitelů, vznikla spo-
lečnosti povinnost podílet se na úhradě tzv. deficitu z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který vznikl z pro-
vozování tohoto pojištění před 31. prosincem 1999. Závazek společnosti zaúčtovaný formou jiné technické rezervy činí k 31. prosinci 2000
částku 112 410 tis. Kč. Vedení společnosti zvážilo dostupné informace a při zachování principu opatrnosti odhadlo budoucí příjmy plynoucí
z úpravy sazeb pojistného od 1. ledna 2001 určené na úhradu deficitu. Tyto příjmy zahrnulo do své rozvahy v podobě přechodného aktiva
v celkové výši 67 823 tis. Kč. Toto aktivum bude postupně odepisováno, a to v letech 2001 a 2002."

Údaje uvedené ve finanční části této výroční zprávy na stranách 9 – 19, a to vybrané údaje z rozvahy za rok 2000 a 1999, vybrané údaje
z výkazu zisků a ztrát za rok 2000 a vybrané údaje z přílohy k roční účetní závěrce, byly připraveny z námi ověřené účetní závěrky, ke kte-
ré jsme vydali zprávu výše uvedeného znění, a jsou dle našeho názoru s touto závěrkou ve všech podstatných aspektech konzistentní. 

Tato výroční zpráva neobsahuje úplné znění auditované účetní závěrky. Pro dostatečné porozumění finanční situaci a výsledkům hospoda-
ření společnosti ČS – Živnostenská pojišťovna, a.s., je proto třeba posuzovat vybrané vybrané údaje uvedené v této výroční zprávě v sou-
vislosti s nezkrácenou podobou účetní závěrky a auditorskou zprávou k této účetní závěrce.

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho ná-
zoru jsou tyto informace ve všech významných aspektech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze dne 25. června 2001

Auditorská firma: Odpovědný auditor:
Deloitte & Touche spol. s r.o. Michal Petrman
Licence č. 79 Dekret č. 1105

Finanãní ãást
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(tis. Kã) 1998 1999 2000

A K T I VA

Nehmotn˘ majetek 9 889 6 403 2 850

Finanãní umístûní prostfiedkÛ technick˘ch rezerv 967 249 1 425 148 1 964 716

z toho: pozemky a stavby (nemovitosti) 36 783 86 367 84 714

depozita u bank 150 286 436 450 93 080

ostatní finanãní umístûní 780 180 902 331 1 786 922

Pohledávky 484 705 608 556 877 094

z toho: pohledávky za pojistníky 283 375 362 327 427 683

pohledávky pfii operacích zaji‰tûní 191 909 217 232 400 162

ostatní pohledávky 9 421 28 997 49 249

Ostatní aktiva 336 193 362 030 507 331

z toho: hmotn˘ movit˘ majetek 114 918 111 353 83 316

pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek 37 531 19 327 50 747

ostatní aktiva 183 744 231 350 373 268

Neuhrazená ztráta minul˘ch let 405 388 403 073 2 250

Ztráta bûÏného úãetního období 0 47 978 219 674

A K T I VA  C E L K E M 2 203 424 2 853 188 3 573 915

P A S I VA

Základní jmûní a fondy 626 000 826 000 1 127 200

z toho: základní jmûní 616 000 816 000 1 117 200

ostatní fondy 10 000 10 000 10 000

Technické rezervy 912 567 1 106 829 1 702 728

z toho: rezerva na pojistné jin˘ch období 415 443 452 508 553 907

rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní 154 532 284 071 420 839

rezerva na pojistná plnûní 275 434 316 841 539 326

rezerva na prémie a slevy 7 158 3 409 3 784

vyrovnávací rezerva 60 000 50 000 72 462

(rizika)

112 410

(ostatní)

ostatní rezervy 0 0 0

Závazky a ostatní pasiva 662 542 920 359 743 987

z toho: závazky vÛãi poji‰tûn˘m 31 737 215 654 143 670

závazky pfii operacích zaji‰tûní 192 855 240 774 379 569

bankovní úvûry 300 000 250 000 0

ostatní závazky a pasiva 137 950 213 931 220 748

Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 0 0 0

Zisk bûÏného úãetního období 2 315 0 0

P A S I VA  C E L K E M 2 203 424 2 853 188 3 573 915

Rozvaha k 31. 12. 2000



(tis. Kã) 1998 1999 2000

T E C H N I C K ¯  Ú â E T  K  N E Î I V O T N Í M U  P O J I · T ù N Í

Pfiedepsané hrubé pojistné 1 631 360 1 992 908 2 699 087

Pfiedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm -573 975 -635 266 -952 291

Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období -105 862 -73 213 -54 961

Zmûna stavu rez. na poj. jin˘ch obd. – podíl zaji‰ÈovatelÛ 17 071 25 992 -42 880

Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné 324 496 305 362 385 398

Náklady na pojistná plnûní 1 041 551 1 069 657 1 477 665

Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní -457 289 -355 735 -513 182

Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní -415 191 64 074 440 864

Zmûna stavu rezervy na poj. plnûní – podíl zaji‰ÈovatelÛ -293 067 -24 767 -224 898

Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy 141 933 250 876 260 749

Správní reÏie 501 815 581 510 636 888

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné 126 558 43 872 54 544

Zmûna stavu rezerv na vyrovnání mimofiádn˘ch rizik 26 000 -10 000 134 872

V ¯ S L E D E K  T E C H N I C K É H O  Ú â T U 34 645 -3 704 -233 149
K  N E Î I V O T N Í M U  P O J I · T ù N Í

T E C H N I C K ¯  Ú â E T  K  Î I V O T N Í M U  P O J I · T ù N Í

Pfiedepsané hrubé pojistné 139 176 175 973 322 781

Pfiedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm -2 825 -4 416 -6 591

Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období -5 813 10 221 -4 058

Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období – podíl zaji‰ÈovatelÛ 48 -65 500

V˘nosy z finanãního umístûní 13 585 17 269 31 805

Nerealizované pfiírÛstky hodnoty finanãního umístûní 0 0 0

Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné 4 599 1 477 2 808

Náklady na pojistná plnûní 13 638 27 816 80 591

Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní 0 -3 047 -1 008

Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní 5 484 -2 047 7 146

Zmûna stavu rezervy na poj. plnûní – podíl zaji‰ÈovatelÛ -3 647 4 147 -627

Zmûna stavu rezerv pojistného Ïivotního poji‰tûní 70 728 129 539 136 768

Zmûna stavu rezerv pojist. na Ïiv. poji‰tûní – podíl zaji‰Èov. 0 0 0

Zmûna stavu ostat. tech. rezerv – oãi‰tûná 3 672 -1 573 -1 731

Prémie a slevy, oãi‰tûné 0 0 2 099

Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy 48 582 34 501 122 801

Správní reÏie 58 408 43 918 47 609

Ostatní technické náklady oãi‰tûné 6 007 4 605 2 583

V ¯ S L E D E K  T E C H N I C K É H O  Ú â T U  -54 102 -37 400 -48 986
K  Î I V O T N Í M U  P O J I · T ù N Í

N E T E C H N I C K ¯  Ú â E T

V˘nosy z realizace finanãního umístûní 3 148 571 12 009 423 20 017 066

Náklady na realizaci finanãního umístûní 3 139 899 12 008 518 20 015 218

Ostatní v˘nosy 15 567 1 589 71 647

Ostatní náklady 10 988 12 066 12 334

DaÀ z pfiíjmÛ z bûÏné ãinnosti -815 2 106 1 533

Mimofiádné v˘nosy 8 422 5 350 3 982

Mimofiádné náklady 716 546 1 149

H O S P O D Á ¤ S K ¯  V ¯ S L E D E K  Z A  Ú â E T N Í  O B D O B Í 2 315 -47 978 -219 674
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V˘kaz ziskÛ a ztrát k 31. 12. 2000
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Vybrané údaje z pfiílohy k úãetní závûrce za rok 2000

1. Úãetní postupy pouÏívané spoleãností

1. 1. Finanãní umístûní

Úãetní hodnota

Pozemky a stavby jsou oceÀovány pofiizovacími cenami. Spoleãnost provádí rovnomûrné odpisování. Doba odpisování v letech podle
skupin majetku je stanovena takto:

PoloÏka majetku Doba odpisování v letech
Pozemky neodpisují se
Budovy 45

Cenné papíry a majetkové úãasti se oceÀují cenami pofiízení.

PÛjãky, ostatní dlouhodobé pohledávky a depozita u bank jsou ocenûny nominálními hodnotami.

V pfiípadû pfiechodného poklesu hodnoty se úãetní hodnota sniÏuje o opravnou poloÏku, o nerealizovan˘ch pfiírÛstcích hodnoty finanãní-
ho umístûní se neúãtuje.

Souãasná hodnota

Spoleãnost provádí minimálnû jednou za pût let pfiecenûní pozemkÛ a staveb na základû odborného odhadu.

ZároveÀ je ke dni úãetní závûrky provádûno ocenûní cenn˘ch papírÛ s promûnliv˘m v˘nosem a majetkov˘ch úãastí souãasnou hodno-
tou:

• pro ty druhy cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch úãastí, které jsou obchodovány na burze, se souãasnou hodnotou rozumí cena, za kterou 
byly na burze obchodovány v její poslední obchodní den pfiedcházející datu úãetní závûrky;

• pro ty druhy cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch úãastí, které jsou obchodovány v RM-Systému nebo na jiném finanãním trhu, se souãasnou
(trÏní) hodnotou rozumí prÛmûrná cena, za jakou byly v poslední obchodní den pfiedcházející datu úãetní závûrky na tûchto 
trzích obchodovány;

• pro v‰echna ostatní finanãní umístûní je souãasná hodnota urãena na základû odborného odhadu jejich pravdûpodobné realizaãní 
(prodejní) hodnoty.

Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem v portfoliu se oceÀují cenou pofiízení, jejich cena pofiízení se k rozhodnému dni úãetního období 
nepfieceÀuje.

1. 2. Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovací cenû.

Hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 40 tis. Kã a nehmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 60 tis. Kã je úãtován do nákladÛ v úãetním
období, ve kterém byl pofiízen. Hmotn˘ majetek pofiízen˘ pfied 1. 1. 1998 je veden v evidenci hmotného majetku, pokud jeho pofiizovací
cena pfiesáhla 20 tis. Kã.
Roãní odpisová sazba u úãetních odpisÛ vychází z doby skuteãné pouÏitelnosti a doby Ïivotnosti hmotného a nehmotného majetku.
Odpisy se úãtují mûsíãnû.

Plán úãetních odpisÛ podle skupin majetku si Spoleãnost stanovila tak, jak je uvedeno v následující tabulce: 

Majetek Metoda Doba odpisování v letech
PrÛmyslová a podobná práva neodepisuje se –
Software lineární 4
Movit˘ majetek – osobní automobily lineární 4
Movit˘ majetek – v˘poãetní technika lineární 4
Movit˘ majetek – kanceláfiská technika lineární 4
Movit˘ majetek – inventáfi lineární 8

Pro odepisování podle zákona o daních z pfiíjmu zvolila Spoleãnost rovnomûrn˘ zpÛsob odepisování. 

1. 3. Zásoby

Zásoby jsou ocenûny v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu pofiízení, dopravné a dal‰í pfiímé náklady spojené s pofiíze-
ním.

1. 4. Peníze a ceniny

Peníze a ceniny jsou ocenûny nominálními hodnotami.
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1. 5. Pfiepoãty cizích mûn

Transakce provádûné bûhem roku jsou úãtovány v kurzu âNB, kter˘ je platn˘ v den vzniku úãetního pfiípadu.

Aktiva a pasiva v cizí mûnû jsou k rozvahovému dni (tj. k 31. 12. 2000) pfiepoãítána podle oficiálního kurzu âNB  

Kurzové rozdíly zji‰tûné ke dni úãetní závûrky se úãtují:

a) u pohledávek, závazkÛ a finaãního umístûní se kurzové zisky a ztráty vykazují v rozvaze  Vzhledem k tomu, Ïe v˘‰e nerealizovan˘ch 
kurzov˘ch rozdílÛ není v˘znamná, Spoleãnost netvofií rezervu na kurzové ztráty;

b) u pokladních hodnot a ostatního finanãního majetku v cizí mûnû se kurzové zisky a ztráty promítají do hospodáfiského v˘sledku 

1. 6. Stanovení opravn˘ch poloÏek

Opravné poloÏky k úãtÛm majetku jsou tvofieny na vrub nákladÛ v pfiípadech, kdy sníÏení jejich ocenûní v úãetnictví, prokázané na zákla-
dû údajÛ inventarizace majetku, není trvalého charakteru 

1. 7. Pfiedepsané pojistné

Pfiedepsané hrubé pojistné zahrnuje ve‰keré ãástky splatné podle pojistn˘ch smluv bûhem úãetního období, nezávisle na skuteãnosti,
zda se tyto ãástky vztahují zcela nebo zãásti k pozdûj‰ím úãetním obdobím 

1. 8. Náklady na pojistná plnûní

Náklady na pojistná plnûní zahrnují i tzv. vedlej‰í náklady, tj. náklady poji‰Èovny spojené s likvidací pojistn˘ch událostí  Náklady na
pojistná plnûní se sniÏují o uhrazené regresy a jiné obdobné nároky poji‰Èovny  O pojistn˘ch plnûních se úãtuje v okamÏiku likvidace
pojistné události a uznání (stanovení) v˘‰e plnûní  O vedlej‰ích nákladech se úãtuje v období, se kter˘m vûcnû a ãasovû souvisejí, nej-
pozdûji v‰ak v období, ve kterém byly zji‰tûny 

1. 9. Rezerva na pojistné jin˘ch období 

Rezerva na pojistné jin˘ch období je tvofiena z ãásti pfiedepsaného pojistného, která se vztahuje k budoucím úãetním obdobím, a její
v˘‰e je stanovena jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch pojistn˘ch smluv za pouÏití metody „pro rata temporis". 

1. 10. Rezerva na pojistná plnûní

Rezervy na pojistná plnûní u Ïivotních i neÏivotních poji‰tûní jsou urãeny na:

a) pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí ohlá‰en˘ch do konce bûÏného úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidova-
n˘ch (oznaãované téÏ jako RBNS),
b) pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí, které v bûÏném úãetním období vznikly, ale nebyly v tomto období hlá‰eny (oznaãované téÏ
jako IBNR)

V˘‰e rezervy na pojistná plnûní ohlá‰ená je vypoãtená jako souhrn rezerv stanoven˘ch pro jednotlivé pojistné události. Rezerva na
pojistná plnûní je tvofiena rovnûÏ na ve‰keré pfiedpokládané v˘daje spojené s likvidací pojistn˘ch událostí, které do konce bûÏného
úãetního období vznikly, ale nebyly hlá‰eny. 

U v‰ech pojistn˘ch událostí, které nebyly do konce bûÏného období nahlá‰eny, je v˘‰e rezervy na pojistná plnûní stanovena za po-
moci metody chain-ladder. S ohledem na neexistenci vlastních ãasov˘ch fiad vyuÏila Spoleãnost pfii stanovení této rezervy u poji‰tû-
ní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla statistick˘ch dat poskytnut˘ch âKP, v˘‰i rezervy stanovil odpovûdn˘ pojist-
n˘ matematik kvalifikovan˘m odhadem.

Vedení spoleãnosti si je vûdomo toho, Ïe vzhledem ke krátkodobosti historick˘ch fiad ‰kodního prÛbûhu existuje vy‰‰í neÏ obvyklá
míra nejistoty ohlednû skuteãné v˘‰e ‰kod z událostí nastal˘ch, av‰ak nenahlá‰en˘ch do data úãetní uzávûrky, a tím i ohlednû ade-
kvátnosti v˘‰e související rezervy. 

1. 11. Rezerva na prémie a slevy

Rezerva na prémie a slevy je tvofiena v souladu se v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami. 

1. 12. Vyrovnávací rezerva

Rezerva na vyrovnávání mimofiádn˘ch rizik je tvofiena u jednotliv˘ch druhÛ neÏivotních poji‰tûní z ãásti pojistného a je urãena na vyrov-
návání meziroãních v˘kyvÛ ve v˘‰i ‰kodního prÛbûhu. Rezerva na vyrovnávání mimofiádn˘ch rizik je tvofiena rovnûÏ na ve‰keré pfiedpo-
kládané v˘daje spojené s likvidací pojistn˘ch událostí. V˘‰e rezervy je stanovena postupy upraven˘mi vyhlá‰kou MFâR ã. 75/2000 Sb.
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1. 13. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní

Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní je tvofiena jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch smluv Ïivotních poji‰tûní.

Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní pfiedstavuje hodnoty závazkÛ poji‰Èovny, vypoãtené pojistnû technick˘mi metodami vãetnû jiÏ pfii-
znan˘ch a pfiislíben˘ch podílÛ na zisku (podílÛ na pfiebytcích pojistného) a rezerv nákladÛ, spojen˘ch se správou poji‰tûní, a to po od-
poãtu hodnoty budoucího pojistného.

Spoleãnost úãtuje v souladu s kalkulací jednotliv˘ch tarifÛ schválenou ministerstvem financí âR o zillmerované rezervû s tím, Ïe zápor-
né hodnoty rezerv jsou nahrazovány nulovou hodnotou. V˘sledná ãástka tzv. nulifikace záporn˘ch hodnot rezerv je následnû, s pfiihléd-
nutím k pfiedpokládan˘m stornÛm pojistn˘ch smluv, aktivována ve formû ãasového rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
Ïivotního poji‰tûní.

1. 14. Rozdûlení v˘nosÛ a nákladÛ mezi technické úãty a netechnick˘ úãet

V˘nosy z finanãního umístûní

V˘nosy z finanãního umístûní, které jsou pfiímo spojené s ãinností v oblasti Ïivotního poji‰tûní, jsou zaúãtovány na technick˘ úãet k Ïi-
votnímu poji‰tûní.

Ostatní v˘nosy z finanãního umístûní jsou v prÛbûhu úãetního období úãtovány na netechnick˘ úãet. V˘nosy plynoucí z finanãního umís-
tûní prostfiedkÛ technick˘ch rezerv jsou následnû pfievedeny z netechnického úãtu na technick˘ úãet k neÏivotnímu a Ïivotnímu poji‰tûní. 

Náklady a v˘nosy

Bûhem úãetního období jsou jednoznaãnû pfiifiaditelné náklady a v˘nosy úãtovány pfiímo na technick˘ úãet. Náklady a v˘nosy, které není
moÏno jednoznaãnû pfiifiadit, jsou primárnû úãtovány na úãet netechnick˘ a následnû rozdûleny postupem schválen˘m v souladu s usta-
novením odst. 2 § 42 zákona ã. 363/99 Sb., o poji‰Èovnictví, Úfiadem dozoru nad poji‰Èovnictvím a penzijním pfiipoji‰tûním
Ministerstva financí âR mezi technick˘ a netechnick˘ úãet. Tímto zpÛsobem nejsou pfievádûny danû a poplatky, náklady související s fi-
nanãním umístûním v neÏivotním poji‰tûní a ostatní náklady nesouvisející s poji‰tûním a zaji‰tûním. 
Jako základna pro rozdûlení nákladÛ a v˘nosÛ mezi Ïivotní a neÏivotní poji‰tûní se pouÏívá zejména pomûr pfiedepsaného pojistného
jednotliv˘ch pojistn˘ch oblastí k celkovému pfiedepsanému pojistnému.

1. 15. âasové rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy

Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy jsou ãasovû rozli‰ovány v souladu s ustanovením ãlánku 10, odst. 2 písm. b) opatfiení FMF 
ã. j. V/5-25430/1992 ve znûní novely opatfiení ã. j. 282/78182/1999 PostupÛ úãtování pro poji‰Èovny jako náklady pfií‰tích období,
tzn. Ïe tyto v˘daje v ãásti t˘kající se následujícího úãetního období se zúãtují na vrub úãtu 391. ZÛstatek ãasového rozli‰ení pofiizova-
cích nákladÛ se u Ïivotního poji‰tûní rozpustí na vrub úãtu 532 a ve prospûch úãtu 391 vÏdy k prvnímu dni úãetního období. ZÛstatek
ãasového rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ se u neÏivotního poji‰tûní rozpustí na vrub úãtu 511 a ve prospûch úãtu 391 na konci bûÏné-
ho úãetního období. 

Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy v neÏivotním poji‰tûní se ãasovû rozli‰ují ve stejném pomûru jako pfiedepsané pojistné.

V Ïivotním poji‰tûní jsou pofiizovací náklady na pojistné smlouvy ãasovû rozli‰eny pomocí tvorby rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní.
Záporn˘ zÛstatek této technické rezervy je s ohledem na princip opatrnosti po zohlednûní pfiedpokládan˘ch storen pojistn˘ch smluv 
uveden na úãtu 391.

1. 16. Konsolidace

Údaje úãetní závûrky Spoleãnosti se zahrnují do konsolidované úãetní závûrky spoleãnosti âeská spofiitelna, a.s. se sídlem 
Na Pfiíkopû 29, Praha 1. 

Z dÛvodu zaãlenûní do konsolidaãního celku âeské spofiitelny, a. s. je Spoleãnost povinna vykazovat odloÏenou daÀ. Do v˘poãtu odloÏe-
né danû byl zahrnut rozdíl mezi úãetní a daÀovou zÛstatkovou cenou hmotného majetku za pouÏití sazby danû z pfiíjmÛ platné pro ná-
sledující rok.
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2. Zvlá‰tní obsah

2. 1. NeÏivotní poji‰tûní

Pfiehled o základních údajích k neÏivotním poji‰tûním v letech 1998 aÏ 2000 je uveden v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

Rok Hrubá v˘‰e Hrubá v˘‰e Hrubá v˘‰e nákladÛ Hrubé 
pfiedepsaného zaslouÏeného na pojistná provozní 

pojistného pojistného plnûní v˘daje
NeÏivotní poji‰tûní celkem 1998 1 631 360 1 525 498 626 360 643 748

1999 1 992 908 1 919 695 1 133 731 832 386
2000 2 699 087 2 644 126 1 921 747 897 637

PoÏáru a ostatních ‰kod na majetku 1998 666 078 599 077 308 096 262 842
(Ïivel a krádeÏ) 1999 794 203 765 027 415 446 331 718

2000 811 578 779 102 499 190 269 907
Motorov˘ch vozidel (proti riziku havárie) 1998 623 810 538 267 195 075 246 169

1999 824 473 794 184 547 931 344 361
2000 867 520 864 329 753 320 288 512

Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu 1999 0 0 0 0
zpÛsobenou provozem vozidla 2000 602 619 552 041 460 186 200 413
Odpovûdnosti 1998 133 469 124 288 61 697 52 659

1999 164 749 158 697 73 146 68 811
2000 192 555 170 516 94 173 64 038

Ostatní 1998 208 003 263 872 61 492 82 078
1999 209 483 201 787 97 208 87 496
2000 224 815 278 138 114 878 74 767

1998 1999 2000

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní neÏivotního poji‰tûní -217 673 -4 897 67 563

2. 2. Îivotní poji‰tûní

Pfiehled o pfiedepsaném hrubém pojistném Ïivotního poji‰tûní je uveden v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

âástka k 31. 12.
1998 1999 2000

Hrubé pfiedepsané pojistné celkem 139 176 175 973 322 781
z toho: individuální pojistné 127 808 162 182 310 935

pojistné kolektivního poji‰tûní 11 368 13 791 11 846
z toho: bûÏné pojistné 109 356 118 095 269 909

jednorázové pojistné 29 820 57 878 52 872
z toho: pojistné ze smluv bez podílÛ na ziscích 45 216 35 660 24 660

pojistné ze smluv s podílem na ziscích 93 960 140 313 298 121

ZÛstatková ãástka zaji‰tûní Ïivotního poji‰tûní 878 -4 648 -2 672

V‰echny smlouvy byly uzavfieny na území âeské republiky.

2. 3. Pfiehled provizí

Celková v˘‰e provizí v rámci pfiímého poji‰tûní, zejména provize pfii získávání, obnovování, inkasování a za správu portfolia dosáhla
ãástek uveden˘ch v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

Rok Provize první Provize následná Celkem
Interní Externí Interní Externí

NeÏivotní poji‰tûní 1998 23 586 90 406 18 566 41 962 174 520
1999 28 531 93 460 22 590 71 485 216 066
2000 37 401 134 686 25 878 107 514 305 479

Îivotní poji‰tûní 1998 3 350 16 176 2 486 3 567 25 579
1999 5 199 7 956 1 913 3 522 18 590
2000 18 654 139 203 1 128 2 606 161 591

Celkem 1998 26 936 106 582 21 052 45 529 200 099
1999 33 730 101 416 24 503 75 007 234 656
2000 56 055 273 889 27 006 110 120 467 070
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3. Ostatní údaje 

3. 1. Nehmotn˘ majetek

Nehmotn˘ majetek Spoleãnosti tvofiily poloÏky uvedené v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

ZÛstatková úãetní hodnota k 31. 12. 
1998 1999 2000

prÛmyslová a podobná práva 295 295 295
Software 9 594 6 108 2 555

Celkem 9 889 6 403 2 850

3. 2. Finanãní umístûní

3. 2. 1. Souãasná hodnota majetkov˘ch úãastí

âS-Îivnostenská poji‰Èovna, a.s., nemá (stejnû jako v pfiedchozích letech) majetkové úãasti na podnikání tfietích osob. 

3. 2. 2. Souãasná hodnota ostatního finanãního umístûní

Pfiehled o stavu finanãního umístûní v úãetní a souãasné hodnotû je uveden v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

Úãetní hodnota k 31. 12. Souãasná hodnotak 31. 12.
1998 1999 2000 1998 1999 2000

Pozemky a stavby 36 783 86 367 84 714 36 782 86 367 84 714
Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem 780 180 902 331 1 786 922 779 894 907 114 1 786 922
Depozita u bank 150 286 436 450 93 080 150 304 436 450 93 079

Celkem 967 249 1 425 148 1 964 716 966 980 1 429 931 1 964 715

Ocenûní pozemkÛ a budov zahrnují opravné poloÏky k cenám provozních budov v celkové v˘‰i 5 468 tis. Kã.

3. 3. Pohledávky

Opravné poloÏky byly tvofieny k pohledávkám za pojistníky. Byly vytvofieny v rámci sestavení roãní úãetní závûrky ve v˘‰i, která podle zvá-
Ïení odpovûdn˘ch pracovníkÛ (ve smyslu pfiíslu‰ného interního pfiedpisu) odpovídá riziku jejich nedobytnosti. 

V˘‰e opravn˘ch poloÏek k pohledávkám je uvedena v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

31. 12. 1998 31. 12. 1999 231. 12. 2000
Pohledávky (vãetnû poskytnut˘ch záloh) celkem brutto 543 896 680 505 958 061
Opravné poloÏky k pohledávkám 59 191 71 949 80 967
Pohledávky (vãetnû poskytnut˘ch záloh) celkem netto 484 705 608 556 877 094

po splatnosti
Struktura pohledávek do lhÛty do 3 do 6 do 12 více neÏ Pohledávky
z pfiímého poji‰tûní splatnosti mûsícÛ mûsícÛ mûsícÛ 12 mûsícÛ celkem
Stav k 31. 12. 1999 132 178 193 791 29 344 24 469 54 494 434 276
Stav k 31. 12. 2000 140 860 227 504 48 796 41 461 50 029 508 650

3. 4. Ostatní aktiva a pfiechodné úãty aktiv/pasiv

ZÛstatek ãasovû rozli‰en˘ch pofiizovacích nákladÛ stanoven˘ postupem popsan˘m v odst. 1.2.15 této pfiílohy je uveden v následující tabulce: (úda-
je v tis. Kã)

31. 12. 1998 31. 12. 1999 31. 12. 2000
NeÏivotní poji‰tûní 50 644 80 038 55 081 
Îivotní poji‰tûní 11 209 8 282 68 987

Celkem 61 853 88 320 124 068
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3. 5. Závazky a pohledávky vÛãi podnikÛm ve skupinû âeské spofiitelny, a.s.

Hodnota závazkÛ a pohledávek ke ãlenÛm konsolidaãního celku âeské spofiitelny, a.s., je uvedena v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

Pohledávky za: 31. 12. 1998 31. 12. 1999 31. 12. 2000
âeská spofiitelna, a.s. 3 479 201 634 160 188
Spofiitelní penzijní fond, a.s. 3 0 0
Corfina, a.s. 17 873 0 4 012
Sindat 0 0 17
âS-stavební spofiitelna, a.s. 0 0 494
Závazky a pfiechodné úãty pasivní vÛãi:
âeská spofiitelna, a.s. 302 173 252 128 8 822
Corfina, a.s. 0 376 388
âS-stavební spofiitelna, a.s. 0 10 0
Spofiitelní penzijní fond, a.s. 0 0 3

3. 6. Základní jmûní a fondy

3. 6. 1. Základní jmûní

V následující tabulce je popsáno rozloÏení základního jmûní.

ZÛstatek k Poãet vydan˘ch Poãty  Podoba Nominální  Základní Emisní Celkem
akcií v ks jednotliv˘ch akcie hodnota jmûní áÏio

celkem druhÛ akcií akcie v Kã v tis. Kã v tis. Kã v tis. Kã
31. 12. 2000 15 660 8 160 listinná 45 000 367 200 0 1 117 200

7 500 zaknihovaná 100 000 750 000 0
31. 12. 1999 8 160 listinná 100 000 816 000 0 816 000
31. 12. 1998 6 160 listinná 100 000 616 000 0 616 000

V prÛbûhu roku 2000 byly provedeny tyto zmûny v základním jmûní spoleãnosti, a to na základû rozhodnutí jediného akcionáfie ze dne
29. 3. 2000:
• sníÏení základního jmûní (bylo vyuÏito k úhradû kumulované ztráty) v celkové v˘‰i 448 800 tis. Kã – sníÏení bylo provedeno sníÏením

jmenovité hodnoty akcií z pÛvodních 100 tis. Kã na 45 tis. Kã – základní jmûní po tomto sníÏení ãinilo 367 200 tis. Kã – tato zmûna
byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 15. 11. 2000
• nav˘‰ení základního jmûní o 750 000 tis. Kã, a to upsáním nov˘ch akcí ve jmenovité hodnû po 100 tis. Kã – na tomto úpise se po-

dílely âeská spofiitelna, a.s., upsáním 2 500 ks akcií (tj. 250 000 tis. Kã) a Sparkassen Versicherung AG upsáním 5 000 ks akcií (tj.
500 000 tis. Kã).

3. 6. 2. Kapitálové fondy

Kapitálov˘ fond byl vytvofien vkladem ke krytí povinné kauce podle zákona o poji‰Èovnictví a na základû poÏadavkÛ dozorãího orgánu.
Jeho zÛstatek k 31. 12. 2000 (stejnû jako k 31. 12. 1999) ãiní 10 000 tis. Kã.

3. 6. 3. Fondy tvofiené ze zisku po zdanûní

V roce 2000 nebyly tvofieny ani pouÏity Ïádné fondy tvofiené ze zisku po zdanûní.

3. 6. 4. V˘sledky hospodafiení

Spoleãnost k 1. 1. 2000 nevykázala Ïádn˘ nerozdûlen˘ zisk. Konkrétní údaje o v˘sledcích hospodafiení jsou uvedeny v následující tabulce
(údaje v tis. Kã):

1998 1999 2000
Nerozdûlen˘ zisk k 1. 1. 0 2 315 0
Neuhrazená ztráta k 1. 1. -405 387 -405 387 -451 050
Zisk bûÏného úãetního období 2 315 0 0
Ztráta bûÏného úãetního období 0 -47 978 -219 674
Pfiídûly a ãerpání rezervního fondu 0 0 0
Úhrada ztráty z minul˘ch let 0 2 315 448 800 

Nerozdûlen˘ zisk k 31. 12. 2 315 0 0
Neuhrazená ztráta k 31. 12. -405 387 -451 050 -221 924

3. 7. Technické rezervy

3. 7. 1. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní

Pfii v˘poãtu stavu technické rezervy Ïivotního poji‰tûní se u rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní pouÏívá v souladu se schválen˘mi v‰e-
obecn˘mi pojistn˘mi podmínkami metoda zillmerizace. V˘sledky tohoto postupu vãetnû zahrnutí omezení obsaÏeného 
v § 18 odst. 3 zákona ã. 363/99 Sb., o poji‰Èovnictví, jsou uvedeny v následující tabulce (údaje v tis. Kã):
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k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999 k 31. 12. 2000
Nezillmerovaná rezerva 148 487 260 690 375 662
Zillmerizaãní odpoãet 54 761 61 506 115 263
Nulování záporn˘ch rezerv 13 188 9 815 3 071
Bilancovaná zillmerovaná rezerva 106 912 208 999 263 470

Stav rezerv Ïivotních poji‰tûní je dále upravován o rezervu na pfiislíbené podíly na zisku, na dÛchody a zpro‰tûní od placení. Celkov˘ zÛ-
statek rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní je k 31. 12. 2000 420 839 tis. Kã, k 31. 12. 1999 284 071 tis. Kã.

3. 7. 2. Rezerva na pojistná plnûní

Rozdíl mezi v˘‰í rezervy na pojistná plnûní (RBNS a IBNR) vytvofiené k 1. 1. 2000, platbami (které se t˘kaly pojistn˘ch událostí zohled-
nûn˘ch v této rezervû) a stavem této rezervy k 31. 12. 2000 pfiedstavuje v˘sledek likvidace pojistn˘ch událostí. Jeho v˘poãet je uve-
den v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

1998 1999 2000
V˘‰e rezervy na pojistná plnûní k 1. 1. 1 091 755 410 553 472 581
Úhrady vyplacené v bûÏném úãetním období 445 632 271 351 353 537
za pojistná plnûní minul˘ch úãetních období
V˘‰e rezervy na pojistná plnûní k 31. 12., urãená na pojistná plnûní 54 776 45 841 115 959
nastalá bûhem minul˘ch úãetních období a dosud neuhrazená

V˘sledek likvidace pojistn˘ch událostí minul˘ch úãetních období 591 346 93 361 3 085

3. 7. 3. Vyrovnávací rezerva

V˘‰e vyrovnávací rezervy byla stanovena postupem dle vyhlá‰ky ã. 75/2000 Sb., a to ke v‰em neÏivotním poji‰tûním s v˘jimkou ce-
stovního poji‰tûní, úrazového poji‰tûní, poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla a havarijního poji‰tûní motoro-
v˘ch vozidel. Stav vyrovnávací rezervy k 31. 12. 2000 ãinil 72 462 tis. Kã, k 31. 12. 1999 ãinil 50 000 tis. Kã.

3. 7. 4. Jiná technická rezerva

Jiná technická rezerva byla vytvofiena pro pokrytí poÏadavkÛ dle odst. 6 § 18 zákona ã. 168/99 Sb., o poji‰Èovnictví. K 31. 12. 2000
nemûla Spoleãnost schválení vyÏadované dle odst. 4 § 13 zákona ã. 363/99 Sb. Tento souhlas obdrÏela v termínu ukonãení prací na
roãní úãetní závûrce. Rezerva byla vytvofiena ve v˘‰i závazku deklarovaného âeskou kanceláfií pojistitelÛ, tj. 112 410 tis. Kã.

3. 8.  Závazky a pohledávky z pasivního zaji‰tûní

Pfiehled o závazcích a pohledávkách z pasivního zaji‰tûní je uveden v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

Stav k 31. 12.
1998 1999 2000

Pohledávky z pasivního zaji‰tûní 191 909 217 232 400 162
Závazky z pasivního zaji‰tûní 192 855 240 774 379 569
Saldo (+ pohledávka, -závazek) -946 -23 542 20 593

3. 9. DoplÀující údaje k v˘kazu ziskÛ a ztrát

3. 9. 1. Pojistné prémie a slevy

Spoleãnost poskytla na základû pojistn˘ch podmínek a pojistn˘ch smluv následující pojistné prémie a slevy. Jejich pfiehled je uveden
v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

1998 1999 2000
Brutto zaji‰tûní Netto Brutto zaji‰tûní Netto Brutto zaji‰tûní Netto

Poskytnuté prémie a slevy celkem 13 344 0 13 344 14 113 0 14 113 3 309 0 3 309
z toho: Ïivotní poji‰tûní 0 0 0 3 712 0 3 712 2 099 0 2 099 

neÏivotní poji‰tûní 13 344 0 13 344 10 401 0 10 401 1 210 0 1 210
Zmûna stavu rezervy na prémie -3 344 0 -3 344 -3 749 0 -3 749 375 0 375
a slevy celkem

z toho: Ïivotní poji‰tûní 3 672 0 3 672 -1 573 0 -1 573 -1 731 0 -1 731
neÏivotní poji‰tûní -7 016 0 -7 016 -2 176 0 -2 176 2 106 0 2 106

Prémie a slevy celkem 10 001 0 10 001 10 364 0 10 364 3 684 0 3 684
z toho: Ïivotní poji‰tûní 3 672 0 3 672 2 139 0 2 139 368 0 368

neÏivotní poji‰tûní 6 329 0 6 329 8 225 0 8 225 3 316 0 3 316 

3. 9. 2. Správní náklady

NáplÀ úãtu správní reÏie 512 a 533 si Spoleãnost stanovila sv˘m vnitfiním pfiedpisem, a to smûrnicí ã. 14/1997.

Správní reÏie zahrnuje zejména v˘daje spojené s inkasem pojistného a správou pojistn˘ch smluv, jejichÏ podrobnûj‰í pfiehled je uveden
v následující tabulce (údaje v tis. Kã):
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1998 1999 2000
Osobní náklady zamûstnancÛ, ktefií sjednávají nebo spravují pojistné smlouvy,  252 080 270 947 282 203
a ktefií jsou zafiazeni v rámci úsekÛ jednotliv˘ch pojistn˘ch produktÛ a odborÛ 
likvidací, celková v˘‰e tûchto nákladÛ je uvedena vãetnû nákladÛ na sociální 
a zdravotní poji‰tûní
Následné provize 66 581 94 075 137 126
Náklady na cestovné 11 983 9 453 7 053
Odpisy a náklady na opravy a údrÏbu hmotného majetku 42 877 51 522 51 867
zafiazeného v úãtové skupinû 21
Spotfieba pohonn˘ch hmot 4 685 6 108 8 421
Náklady na sluÏby materiální a nemateriální povahy 61 723 97 031 106 810
Placené nájemné z nebytov˘ch prostor 46 181 49 538 49 795
Placené sluÏby k nájemnému z nebytov˘ch prostor 8 562 8 093 9 389
Náklady na spotfiebovan˘ drobn˘ hmotn˘ majetek 27 253 29 168 15 281
Ostatní náklady zahrnuté do správní reÏie 38 298 9 493 16 554

Celkem 560 223 625 428 684 497

3. 9. 3. Zamûstnanci a vedoucí pracovníci

Pfiehled o personálních v˘dajích a struktufie zamûstnancÛ Spoleãnosti je uveden v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

Personální v˘daje – druh Rok Kategorie pracovníkÛ Celkem
Vznik, obchod Likvidace Správa

Mzdové náklady 1998 129 466 36 048 98 856 264 370
1999 126 012 40 214 103 816 270 042
2000 171 313 46 148 99 439 316 900

Sociální poji‰tûní 1998 30 235 8 418 23 086 61 739
1999 33 179 10 591 22 247 66 017
2000 42 645 18 040 23 777 84 462

Zdravotní poji‰tûní 1998 10 448 2 909 7 977 21 334
1999 11 442 3 659 7 657 22 758
2000 14 708 6 222 8 201 29 131

Pfiíspûvek na závodní stravování 1998 2 958 824 2 259 6 041
1999 3 412 1 369 1 808 6 589
2000 3 153 1 333 1 757 6 243

Celkem personální v˘daje 1998 173 107 48 199 132 178 353 484
1999 174 045 55 833 135 528 365 406
2000 231 819 71 743 133 174 436 736

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ (osob) 1998 726 212 319 1 257
1999 653 262 346 1 261
2000 617 261 344 1 222

3. 9. 4. OdmûÀování ãlenÛ správních, fiídicích a dozorãích orgánÛ

âlenové pfiedstavenstva, vãetnû pfiedsedy pfiedstavenstva, jsou zároveÀ zamûstnanci a vykonávají funkce fieditelÛ nebo generálního fie-
ditele.

Za v˘kon funkcí v pfiedstavenstvu a za v˘kon funkcí v dozorãí radû pobírají pfiíslu‰né osoby odmûny ve v˘‰i stanovené rozhodnutím ma-
joritního akcionáfie.

Pfiehled o odmûnách ãlenÛm dozorãí rady a pfiedstavenstva je uveden v následující tabulce (údaje v tis. Kã):

1998 1999 2000
Stanovené odmûny 3 608 3 180 3 481
Skuteãnû vyplacené odmûny 3 608 3 180 3 481

Spoleãnost ãlenÛm dozorãí rady a pfiedstavenstva neposkytovala zálohy ani pÛjãky a nevyplácela dÛchodové zabezpeãení.

3. 9. 5. Pfievody nákladÛ mezi technick˘mi úãty a netechnick˘m úãtem

Celková v˘‰e nákladÛ, které byly pfievedeny mezi technick˘m úãtem Ïivotního poji‰tûní, neÏivotního poji‰tûní a netechnick˘m úãtem na
základû uvedeného klíãe ãinila ke dni úãetní závûrky 320 722 tis. Kã (v roce 1999 to bylo 300 580 tis. Kã , v roce 1998 to bylo 263
769 tis. Kã a v roce 1997 to bylo 152 039 tis. Kã).

3. 9. 6. V˘sledek netechnického úãtu

• V˘sledek netechnického úãtu k 31. prosinci 2000 ãinil 62 461 tis. Kã (v roce 1999 to bylo – 6 874 tis. Kã, v roce 1998 to bylo 
21 772 tis. Kã a v roce 1997 to bylo 6 537 tis. Kã).
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3. 9. 7. Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním k 31. prosinci 2000 ãinil ztrátu 218 141 tis. Kã (tento v˘sledek je oproti celkovému hospodáfi-
skému v˘sledku upraven o odloÏenou daÀovou povinnost). Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním v roce 1999 ãinil ztrátu 45 872 tis. Kã,
v roce 1998 pfiedstavoval zisk ve v˘‰i 1 500 tis. Kã a v roce 1997 ztrátu 363 621 tis. Kã.

3. 9. 8. Danû

Za zdaÀovací období roku 2000 se daÀová povinnost k dani z pfiíjmu právnick˘ch osob nepfiedpokládá. DaÀov˘ hospodáfisk˘ v˘sledek
za rok 2000 pfiedstavuje ztrátu 173 164 tis. Kã. 

DaÀ z poloÏek, které se úãtují a zdaÀují v rÛzn˘ch úãetních obdobích, je zobrazena v rozvaze jako závazek z titulu odloÏené danû.
Závazek z odloÏené danû oproti roku 1999 vzrostl o 1 533 tis. Kã a ãiní 7 556 tis. Kã.

4. V˘znamné skuteãnosti zahrnuté v úãetní závûrce

S ohledem na platnou legislativu a s ohledem na závazky vypl˘vající spoleãnosti z ãlenství v âeské kanceláfii pojistitelÛ, vznikla
Spoleãnosti pravdûpodobná povinnost uhradit ãást tzv. deficitu z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla, kter˘
vznikl z provozování tohoto poji‰tûní pfied 31. 12. 1999 a zároveÀ ãiní k 31. 12. 2000 112 410 tis. Kã. 

Pfii pfievodu závazkÛ a aktiv vznikl˘ch v souvislosti s provozováním tohoto poji‰tûní u dfiívûj‰ího monopolního provozovatele tohoto poji‰-
tûní, bylo zji‰tûno, Ïe souãástí aktiv je i pfiíslib státní garance na vyrovnání nedostatku prostfiedkÛ k úhradû ve‰ker˘ch závazkÛ vÛãi po-
‰kozen˘m. Po rozboru byla âeskou kanceláfií pojistitelÛ shledána tato garance jako bezcenná, ãímÏ vzniká potencionální deficit pro-
stfiedkÛ na úhradu v‰ech závazkÛ vÛãi po‰kozen˘m, které byly k 1. 1. 2000 pfievedeny z âeské poji‰Èovny, a. s., na âeskou kanceláfi
pojistitelÛ.

âeská kanceláfi pojistitelÛ proto vyãíslila podíl jednotliv˘ch ãlenÛ na úhradû tohoto potencionálního deficitu a zároveÀ s tím informovala
své ãleny o pfiedpokládaném ãase, kdy bude poÏadovat od sv˘ch ãlenÛ vyrovnání tohoto deficitu. 

âeská kanceláfi pojistitelÛ promítla hodnotu uvedeného deficitu i do propoãtu minimálních sazeb pojistného pro rok 2001, ãímÏ by mû-
la b˘t vytvofiena taková marÏe, která by umoÏnila ãlensk˘m poji‰Èovnám získat rozhodující ãást prostfiedkÛ na úhradu sv˘ch podílÛ na
vyrovnání zmínûného deficitu.

Vedení spoleãnosti zváÏilo dostupné informace a pfii zachování principu opatrnosti odhadlo budoucí pfiíjmy plynoucí ze zmínûné úpravy
sazeb a urãené na úhradu deficitu. Tyto pfiíjmy zahrnulo do své bilance v podobû pfiechodného aktiva v celkové v˘‰i 
67 823 tis. Kã. Takto stanovené aktivum bude postupnû odepisováno, a to v letech 2001 a 2002, coÏ vedení Spoleãnosti povaÏuje
rovnûÏ za dostateãnû opatrné ocenûní moÏností na získání prostfiedkÛ k budoucí úhradû deficitu.

5. Závazky neuvedené v úãetnictví

V souãasné dobû spoleãnost jako strana Ïalovaná vede soudní spory, jejichÏ ocenûní v pfiípadû prohry pfiedstavuje 80 305 tis. Kã.
Koneãn˘ v˘sledek tûchto sporÛ a v˘‰e pfiípadn˘ch závazkÛ jaké by mohly vyplynout z tûchto sporÛ nebyly ke dni sestavení úãetní závûr-
ky známy.

6. V˘znamné události, které nastaly po datu úãetní závûrky

V období od data úãetní závûrky do dne‰ního dne nenastaly Ïádné v˘znamné události, které by vyÏadovaly úpravu úãetních v˘kazÛ nebo
zvefiejnûní v úãetní závûrce. 
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