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ÚVODNÍ SLOVO

VáÏen˘ ãtenáﬁi,
otevﬁel jste k letmému prolistování nebo k peãlivému stu-

Zejména odborná veﬁejnost si jiÏ zvykla, Ïe âeská asocia-

diu v poﬁadí první v˘roãní zprávu o ãinnosti státního

ce poji‰Èoven vydává kaÏd˘m rokem svou v˘roãní zprávu.

dozoru v poji‰Èovnictví za rok 2000, zprávu oãekávanou

Jde o v˘znamn˘ materiál, kter˘ byl aÏ dosud jedinou exis-

odbornou i laickou veﬁejností, zprávu, jeÏ

tující komplexní informací o poji‰Èovnictví.

sv˘m obsahem jde ponûkud nad rámec zá-

Od tohoto roku tedy dostane veﬁejnost k dis-

konn˘ch poÏadavkÛ.

pozici vedle v˘roãní zprávy âeské asociace

V˘znamné je, Ïe na v˘roãní zprávû pracuje-

poji‰Èoven také v˘roãní zprávu státního do-

me na poãátku tﬁetího tisíciletí, které je

zoru v poji‰Èovnictví. Zprávy nejsou z vûc-

souãasnû i jubilejním desát˘m rokem sou-

ného hlediska duplicitní. Li‰í se obsahovû

kromého poji‰Èovnictví v âeské republice.

i zpÛsobem zpracování, protoÏe posuzují

PovaÏujeme proto za vhodné doplnit pﬁed-

poji‰Èovnictví z pohledu pojistného trhu

kládanou první v˘roãní zprávu nûkter˘mi

a z pohledu státního dozoru.

informacemi, jeÏ charakterizují nejen dosa-

Úﬁad státního dozoru v poji‰Èovnictví
a penzijním pﬁipoji‰tûní je od roku 2001

Ïen˘ stav v poji‰Èovnictví a dosavadní v˘voj
pojistného trhu, ale i postupné vytváﬁení

Ing. Jaroslav ·ulc, CSc.

ﬁádn˘m ãlenem Mezinárodní asociace

Úﬁadu státního dozoru v poji‰Èovnictví

poji‰Èovacích dozorÛ. Tato skuteãnost,

a penzijním pﬁipoji‰tûní a umoÏÀují nahléd-

jakoÏ i bohaté mezinárodní kontakty a pro-

nout do zákulisí jeho práce.

bíhající harmonizace právních norem âeské

Státní dozor v poji‰Èovnictví byl od roku

republiky s právem Evropsk˘ch spoleãen-

1993 konstituován na Ministerstvu financí

ství vedly autory k rozhodnutí nespokojit se

jako odbor, jehoÏ ãinnost byla od roku 1994

s v˘roãní zprávou pouze v ãeském jazyce,

roz‰íﬁena o státní dozor nad penzijními fon-

ale vydat ji také v anglickém pﬁekladu.

dy. Od 1. záﬁí 2000, po v˘razném personál-

Jsme rádi, Ïe první v˘roãní zpráva státního

ním posílení, pÛsobí pod názvem Úﬁad stát-

dozoru je v˘znamn˘m krokem k posílení

ního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním

objektivity, kvality a transparentnosti
informací o soukromém poji‰Èovnictví.

pﬁipoji‰tûní.
Pﬁedkládaná v˘roãní zpráva, která je zároveÀ

Ing. Václav Kﬁivohlávek, CSc.

Dûkujeme v‰em, kteﬁí se spolupodíleli na

zveﬁejnûna ve Finanãním zpravodaji MF, je zprávou státní-

jejím vypracování, a rovnûÏ tûm, kteﬁí sv˘m umem pﬁispí-

ho dozoru v poji‰Èovnictví. Obdobná zpráva bude násled-

vají k dobr˘m v˘sledkÛm a dobrému jménu soukromého

nû zpracována i za státní dozor v penzijním pﬁipoji‰tûní.

poji‰Èovnictví âeské republiky.

Ing. Jaroslav ·ulc, CSc., námûstek ministra

Ing. Václav Kﬁivohlávek, CSc., ﬁeditel Úﬁadu
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2. Ú¤AD

STÁTNÍHO DOZORU V

POJI·ËOVNICTVÍ

A PENZIJNÍM P¤IPOJI·TùNÍ

■ 2.1 STRUâN¯ V¯VOJ
Dozor byl svûﬁen Ministerstvu financí souãasnû s demonopolizací pojistného trhu âeské republiky, v dÛsledku ãehoÏ místo jediné tehdej‰í âeské státní poji‰Èovny zahájily
postupnû ãinnost i dal‰í poji‰Èovny. Legislativnû byla ãinnost dozoru upravena zákonem ã. 185/1991 Sb. Státní dozor existoval nejprve na úrovni ministerského odboru jen
s nûkolika pracovníky a od r. 1993 se rozvíjel jak co do
poãtu pracovníkÛ, tak co do zvy‰ování jejich kvalifikace.
V roce 1994 v souvislosti s existencí systému penzijního
pﬁipoji‰tûní byl odbor roz‰íﬁen o dozor nad penzijními fondy; od záﬁí roku 2000 se stal Úﬁadem státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pﬁipoji‰tûní, stále na úrovni odboru
Ministerstva financí. V˘voj poãtu pracovníkÛ je patrn˘
z následujícího pﬁehledu. Údaje jsou v zájmu objektivity
uvedeny aÏ od roku 1997, od kdy zaãal útvar státního
dozoru pÛsobit jako jednolit˘ organizaãní celek.
V souãasné dobû je Úﬁad státního dozoru v poji‰Èovnictví
a penzijním pﬁipoji‰tûní (dále jen „Úﬁad“) ãlenûn do osmi
oddûlení, z nichÏ ãtyﬁi jsou zamûﬁena na poji‰Èovnictví:
oddûlení 321

legislativní a právní v poji‰Èovnictví,

oddûlení 322

licencí v poji‰Èovnictví,

oddûlení 324

kontroly v poji‰Èovnictví I, zab˘vající
se kontrolou poji‰Èoven,

oddûlení 325

kontroly v poji‰Èovnictví II, zab˘vající
se kontrolou ostatních subjektÛ
pojistného trhu.

Dvû oddûlení jsou specializována na oblast penzijního
pﬁipoji‰tûní:
oddûlení 326

legislativní a právní v penzijním pﬁipoji‰tûní

oddûlení 327

kontroly penzijních fondÛ a depozitáﬁÛ.

Dvû oddûlení jsou prÛﬁezová:
oddûlení 323

metodiky a standardizace ãinnosti dozoru,

oddûlení 328

analytiky a statistiky.

Vedle zmínûn˘ch oddûlení je souãástí Úﬁadu také referát
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vnitﬁních a vnûj‰ích vztahÛ podléhající pﬁímo ﬁediteli odboru.

kladními ãástmi dozoru nad finanãním trhem, která byla

Základním cílem Úﬁadu je péãe o zdrav˘ pojistn˘ trh a trh

podepsána 1. ãervence roku 1998.

penzijního pﬁipoji‰tûní, s konkrétním zamûﬁením na ochra-

Velmi v˘znamn˘m se ukazuje ustavení pracovních skupin

nu spotﬁebitele. Ukázalo se, Ïe je nezbytné vytvoﬁit siln˘

pro spolupráci mezi Úﬁadem státního dozoru, Bankovním

dozorov˘ orgán, kter˘ bude vybaven personálnû, kvalifi-

dohledem âNB a KCP, které ﬁe‰í moÏnosti sjednocení

kaãnû i materiálnû tak, aby byl srovnateln˘ s partnersk˘mi

základních postupÛ ãinnosti jednotliv˘ch dozorÛ. S poãí-

tuzemsk˘mi dozorov˘mi orgány i s dozory zemí EU a vy-

najícím rozvojem finanãních skupin a konglomerátÛ je ne-

spûl˘ch zemí svûta. Poãet pracovníkÛ Úﬁadu a jejich vzdû-

zbytná podstatnû uÏ‰í spolupráce skupin s ohledem na

lání jsou zﬁejmé z následujících tabulek:

pﬁedpokládané prolínání jednotliv˘ch ãástí kapitálového
trhu a jejich koncentrace do velk˘ch, ãasto nadnárodních
finanãních institucí. Spolupráce s âNB se rozvíjí je‰tû

Poãet pracovníkÛ úﬁadu

v dal‰í konkrétní podobû díky probíhajícímu spoleãnému
Oddûlení

Vedoucí pracovník

Kanceláﬁ ﬁeditele odboru

Ing. Václav Kﬁivohlávek, CSc. 2

2

Referát
vnitﬁních a vnûj‰ích vztahÛ

Ing. Vojtûch Bidrman

2

3

321 - legislativní a právní
v poji‰Èovnictví

JUDr. Petr Svoboda

5

5

322 - licencí v poji‰Èovnictví

Ing. Miroslav S˘kora

7

7

323 - metodiky
a standardizace ãinnosti dozoru RNDr. Dana Vorlíãková, CSc. 5

5

cí. Cílem projektu je institucionalizace dozorového orgánu

Poãet pracovníkÛ
v oddûlení k datu:
31.12. 30.06.
2000 2001

twinningovému projektu.

■ 2.3 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V souvislosti s pﬁípravou âeské republiky na vstup do EU
probíhá od listopadu 1999 twinningov˘ projekt, ve kterém
partnerem Úﬁadu je nûmecké Spolkové ministerstvo finan-

324 - kontroly v poji‰Èovnictví I Ing. NadûÏda Krátká

8

12

v poji‰Èovnictví a postupná harmonizace právních pﬁedpi-

325 - kontroly v poji‰Èovnictví II Ing. Renata Farková

5

5

sÛ s legislativou ES. V prÛbûhu projektu jiÏ bylo uskuteãnûno více neÏ patnáct odborn˘ch semináﬁÛ a stáÏí s nû-

326 - legislativní a právní
v penzijním pﬁipoji‰tûní

JUDr. Jasnûna Nohejlová

327 - kontroly penzijních fondÛ
a depozitáﬁÛ
328 - analytiky a statistiky

meck˘mi odborníky jak v Praze, tak v SRN a dal‰í akce

5

5

Ing. Miroslav Vele

13

13

Ing. Vladimír KrÛpa

5

5

Úﬁad vyuÏívá i programy mezinárodní pomoci pﬁipravované

57

62

organizací EU “Technical Assistance Information Exchange

jsou prÛbûÏnû pﬁipravovány.

Celkem

Office” (TAIEX) v ãlensk˘ch zemích EU. Nabídky TAIEXu vyuÏil Úﬁad pro pokrytí takov˘ch témat, jaká nejsou obsaÏe-

Vzdûlání pracovníkÛ úﬁadu

na v twinningovém programu, resp. jej roz‰iﬁují o zku‰ePracovníci

Poãet

nosti dozorov˘ch orgánÛ dal‰ích ãlensk˘ch zemí EU.

vysoko‰koláci

47

stﬁedo‰koláci

10

Od ledna 2001 je Úﬁad ﬁádn˘m ãlenem „International Asso-

Celkem

57

ciation of Insurance Supervisors” (IAIS), díky ãemuÏ je v
kontaktu s dozorov˘mi orgány prakticky celého svûta, neboÈ ãleny IAIS jsou dozorové orgány více neÏ 100 zemí.

■ 2.2 SPOLUPRÁCE S DOZOROV¯MI ORGÁNY V ôR

âlenství v této mezinárodní organizaci umoÏÀuje sledovat
dûní v oboru a v˘mûnu názorÛ na dal‰í v˘voj dozorov˘ch

Kromû spolupráce definované platn˘mi zákony existuje

institucí i v˘voj v oblasti poji‰Èovnictví.

spolupráce plynoucí z existence trojstranné dohody o vzá-

10

jemné spolupráci mezi Ministerstvem financí, Komisí pro

Jakmile byla âeská republika pﬁijata do „Organisation for

cenné papíry a âeskou národní bankou jakoÏto tﬁemi zá-

Economic Co-operation and Development” (OECD), jsou
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pracovníci dozoru nad poji‰Èovnami v pravidelném pracovním styku s jejím V˘borem pro poji‰Èovnictví a jeho
pracovními skupinami, zúãastÀují se pololetních zasedání
a pﬁispívají do písemn˘ch materiálÛ, které tento v˘bor
pﬁipravuje.
Úﬁad dlouhodobû spolupracuje i s dal‰ími svûtov˘mi
organizacemi, zejména s „World Trade Organisation”
(WTO), ”International Monetary Fund” (IMF) a ”World
Bank” (WB) a zaji‰Èuje úãast sv˘ch pracovníkÛ na vybran˘ch tuzemsk˘ch a zahraniãních zasedáních tûchto organizací. Úﬁad byl také zahrnut do projektu hodnocení finanãního sektoru pod názvem Financial Sector Assesment Programme, probíhajícím na bázi samohodnocení, kter˘ spoleãnû organizovaly IMF a WB.
Souãasná celosvûtová tendence úzké spolupráce mezi
dozorov˘mi orgány rÛzn˘ch jurisdikcí se projevuje i na práci
Úﬁadu. S vût‰inou evropsk˘ch dozorov˘ch orgánÛ má
Úﬁad velmi dobré styky a tuto spolupráci hodlá v budoucnu postupnû institucionalizovat. První smlouva o spolupráci se slovensk˘m Úﬁadem pro finanãní trh je v souãasné
dobû pﬁipravována k podpisu. Jsou vytvoﬁeny pﬁedpoklady
pro následné uzavírání obdobn˘ch smluvních dokumentÛ
i s dal‰ími dozorov˘mi orgány.
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3. POJISTN¯

TRH

ôESKÉ

REPUBLIKY

Vzhledem k tomu, Ïe v roce 1993 do‰lo k rozdûlení
republiky na dne‰ní âeskou republiku a Slovenskou
republiku, je pro srovnatelnost dále uvádûn˘ch údajÛ
zvolen právû rok 1993 jako v˘chozí rok ke sledování v˘voje pojistného trhu.
K 31. prosinci 1993 pÛsobilo v âeské republice 20 poji‰Èoven,
které mûly povolení dozorového orgánu k podnikání
v poji‰Èovnictví. Z tohoto poãtu provozovalo 5 poji‰Èoven
pouze Ïivotní poji‰tûní, 7 pouze neÏivotní poji‰tûní a 8
nabízelo souãasnû Ïivotní i neÏivotní poji‰tûní (univerzální
poji‰Èovny). Postupn˘m v˘vojem, uveden˘m v následující
tabulce, se trh roz‰íﬁil a k 31. prosinci 2000 na nûm pÛsobilo celkem jiÏ 41 poji‰Èoven, z toho 3 Ïivotní, 20 neÏivotních a 18 univerzálních.
V˘voj poãtu poji‰Èoven
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Poãet poji‰Èoven celkem

20

27

35

35

40

41

42

41

Ïivotních

5

4

5

2

4

5

3

3

neÏivotních

7

10

15

14

18

19

21

20

univerzálních

8

13

15

19

18

17

18

18

z toho:

Na nárÛstu poãtu poji‰Èoven se na poãátku znaãnou mûrou
podílel tuzemsk˘ kapitál; zahraniãní kapitál pﬁevaÏoval
v roce 2000 v 16 poji‰Èovnách oproti 7 v roce 1993.
Na konci roku 2000 pÛsobilo na ãeském pojistném trhu
celkem 35 tuzemsk˘ch poji‰Èoven oproti 14 v roce 1993.
Poãet zahraniãních poji‰Èoven, které pÛsobí v âR prostﬁednictvím sv˘ch organizaãních sloÏek, se mûnil jen
nev˘raznû a v roce 2000 se dostal na stejnou v˘‰i jako
v roce 1993. V˘voj poãtu poji‰Èoven v ãlenûní podle pÛvodu kapitálu a v˘voj prÛmûrné v˘‰e základního kapitálu
je patrn˘ z tabulky na následující stranû.
Celkové hrubé pﬁedepsané pojistné (dále jen pﬁedepsané
pojistné) vzrostlo z 22,8 mld. Kã v roce 1993 na 70,6 mld.
Kã v roce 2000. Na nárÛstu se v˘znamnûj‰í mûrou podílelo
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Ïivotní poji‰tûní, kde pﬁedepsané pojistné zaznamenalo

ného na hrubém domácím produktu v bûÏn˘ch cenách.

nejvût‰í vzestup v roce 1999. NeÏivotní poji‰tûní roste meziroãnû pﬁedev‰ím v závislosti na poãtu poji‰Èoven, které

Podíl celkového pﬁedepsaného pojistného na HDP v %

je provozují. Náklady na pojistná plnûní se vyvíjely pomûrnû rovnomûrnû do roku 1996. K v˘kyvÛm do‰lo v letech
1997—1999 mimo jiné v dÛsledku zv˘‰en˘ch v˘plat pojistného plnûní z povodÀov˘ch ‰kod.

základního kapitálu
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

20

27

35

35

40

41

42

Pﬁedepsané
pojistné
v mld. Kã

23

30

34

41

48

56

63

71

Hrub˘ domácí produkt
v mld.Kã
1 020 1 183 1 381 1 567 1 680 1 837 1 887 1 959

Poji‰Èovny podle pÛvodu kapitálu a prÛmûrná v˘‰e

Poãet poji‰Èoven celkem

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Pﬁedepsané
pojistné
/ HDP

2,25 2,54 2,46 2,62 2,86 3,05 3,34 3,62

41

z toho:

Podíl jednotliv˘ch poji‰Èoven na pﬁedepsaném pojistném

organizaãních
sloÏek
tuzemsk˘ch
poji‰Èoven

6

7

8

8

7

7

7

6

se v období let 1993 aÏ 2000 v˘raznû mûnil. Zejména díky
rozvoji pojistného trhu se sniÏoval podíl nejvût‰í poji‰Èov-

14

20

27

27

33

34

35

35

ny v zemi, tedy âeské poji‰Èovny a.s., z 86,8 % celkového
pﬁedepsaného pojistného v roce 1993 na 38,1 % na konci

z toho:
tuzemsk˘ch
s pﬁevahou
zahraniãního
kapitálu
tuzemsk˘ch
s pﬁevahou
tuzemského
kapitálu
PrÛmûrná v˘‰e
základ. kapitálu v mil. Kã

roku 2000.

7

10

12

12

13

15

15

16

Podíl âeské poji‰Èovny na celkovém pﬁedepsaném
pojistném v %
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

7

227

10

210

15

270

15

324

20

312

19

337

20

374

19

Podíl âeské
poji‰Èovny
na trhu

86,8 76,7 69,2

63,1 59,9 58,4 52,7

38,1

381

Vznikem konkurence na pojistném trhu dochází k roz‰iﬁoPﬁedepsané pojistné a náklady na pojistná plnûní v mil.Kã
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Pﬁedeps.
pojistné
celkem 22 792 29 669 33 940 41 125 47 985 55 637 62 784 70 589

vání nabídky pojistn˘ch produktÛ. Tato zpráva se v‰ak
nevûnuje jejímu podrobnûj‰ímu popisu s ohledem na
skuteãnost, Ïe v souãasné dobû dochází v souladu se
zákonem o poji‰Èovnictví k tzv. pﬁelicencování, tzn. uvedení právních pomûrÛ poji‰Èoven do souladu s novû pﬁijat˘m

z toho:

zákonem o poji‰Èovnictví, a pojistné produkty budou novû

neÏivotní
poji‰tûní 16 915 22 222 24 598 30 188 35 293 40 548 42 991 47 819

a pﬁedev‰ím jednotnû zaﬁazeny do jednotliv˘ch pojistn˘ch

Ïivotní
poji‰tûní 5 877

7 447

odvûtví a skupin.

9 342 10 937 12 692 15 089 19 793 22 770

Náklady
na poj.
plnûní 17 581 17 789 18 734 21 692 33 023 33 070 35 523 34 176

Podle ustanovení zákona o poji‰Èovnictví, vãetnû provádûcí vyhlá‰ky, jsou poji‰Èovny od roku 1995 povinny vytváﬁet
technické rezervy k plnûní závazkÛ z provozované
poji‰Èovací nebo zaji‰Èovací ãinnosti a umísÈovat aktiva,

14

Sektor poji‰Èovnictví si od roku 1993 postupnû buduje

jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy, podle dan˘ch

stále silnûj‰í pozici v národním hospodáﬁství. Tento

pﬁedpisÛ. V letech 1995-1999 bylo moÏné umístit

fakt dokumentuje v˘voj podílu pﬁedepsaného pojist-

prostﬁedky technick˘ch rezerv pouze do nemovitostí,

POJISTN¯ TRH ôESKÉ REPUBLIKY

majetkov˘ch cenn˘ch papírÛ, dluhopisÛ, pÛjãek a depozit.

Souãasn˘ stav ãeského pojistného trhu vytváﬁí pﬁedpokla-

V˘voj v˘‰e technick˘ch rezerv a podíl jednotliv˘ch poloÏek

dy pro jeho dal‰í perspektivní rozvoj. Vût‰ina poji‰Èoven

na celkovém umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické

splÀuje nároãná kritéria uplatÀovaná pﬁi posuzování

rezervy, je uveden v následujících tabulkách. Pomûrnû

finanãního zdraví a ve svém celku je pojistn˘ sektor stabi-

v˘znamn˘ nárÛst umístûní do dluhopisÛ a naopak pokles

lizujícím prvkem celého národního hospodáﬁství.

umístûní do depozit je ovlivnûn skuteãností, Ïe poji‰Èovny
zaãaly vyuÏívat ‰ir‰ích moÏností finanãního umístûní, které
umoÏÀuje nov˘ zákon.
Technické rezervy v mil. Kã
1995

1996

1997

1998

1999

2000

V˘‰e technick˘ch
rezerv celkem
72 603 85 567 97 087 98 749 109 990 117 560
z toho:
Ïivotní
poji‰tûní

55 216 57 504 63 828 68 313 76 869 86 256

neÏivotní
poji‰tûní

17 387 28 063 33 259 30 436 33 121 31 304

Finanãní umístûní v %
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nemovitosti

7,6

6,6

7,3

7,3

8,2

7,7

Majetkové
cenné papíry

11,7

18,8

16,1

15,0

10,0

7,9

Dluhopisy

13,7

28,8

30,8

36,4

37,5

59,8

2,6

11,1

11,1

7,4

8,2

1,2

64,4

34,7

34,7

33,9

36,1

12,8

Ostatní

x

x

x

X

x

10,6

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

PÛjãky
Depozita

V roce 2000 se ãesk˘ pojistn˘ trh dále dynamicky vyvíjel.
Celkové pﬁedepsané pojistné vzrostlo oproti roku 1999
o 12,4 %, z toho Ïivotní poji‰tûní o 15,0 % a neÏivotní poji‰tûní o 11,2 %. V poji‰Èovnách pracovalo 16 112 pracovníkÛ, coÏ pﬁedstavuje nárÛst oproti roku 1993 o 46,9 %.
Poãet pracovníkÛ
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Poãet pracovníkÛ 10 971 11 543 13 423 15 189 16 215 16 404 16 451 16 112

Pﬁehled o v˘voji pojistného trhu v roce 2000 je uveden
spolu s dal‰ími tabulkami a grafy v pﬁílohách zprávy. Jde
pouze o vybrané ukazatele, které mají dokumentovat
celkové ekonomické v˘sledky pojistného trhu.
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4. LEGISLATIVA

■ 4.1 V¯VOJ DO ROKU 2000
Po zásadních politicko-ekonomick˘ch zmûnách, ke kter˘m
do‰lo ve stﬁední a v˘chodní Evropû na pﬁelomu 80. a 90. let,
bylo jedním z hlavních cílÛ tehdej‰ího âeskoslovenska
znovu vybudovat pojistné prostﬁedí na bázi trÏnû-ekonomick˘ch principÛ. Tomu také odpovídal charakter a obsah
zákona o poji‰Èovnictví pﬁijat˘ âeskou národní radou dne
26. dubna 1991 a zveﬁejnûn˘ ve Sbírce zákonÛ pod
ã. 185/1991. Zákon platil pro území âeské republiky, upravoval specifické podmínky podnikání v poji‰Èovnictví a zavedl nad ním státní dozor, jehoÏ v˘kon svûﬁil Ministerstvu
financí âeské republiky. K zákonu byla vydána provádûcí
vyhlá‰ka Ministerstva financí ã. 259/1991 Sb., která stanovuje zpÛsob tvorby a pouÏití úãelov˘ch pojistn˘ch fondÛ.
Zákon ã. 185/1991 Sb. byl postaven více ménû na zásadách
materiálního dozoru, jeÏ odpovídají pﬁechodné dobû. Povolovací ãinnost byla zaloÏena na stanovení povolen˘ch
právních forem tuzemsk˘ch poji‰Èoven a zaji‰Èoven a na
v˘konu státního dozoru pﬁi schvalování v‰eobecn˘ch
pojistn˘ch podmínek, coÏ bylo v souladu s velmi struãnou úpravou pojistné smlouvy zaãlenûné do obãanského
zákoníku, která neodpovídá dne‰nímu stupni v˘voje
pojistného trhu, ale je bohuÏel dodnes platná. Z pohledu
finanãního dozoru se tato právní úprava omezila na sloÏení povinné kauce ve v˘‰i 10 mil. Kã ve prospûch Ministerstva financí âeské republiky, na pﬁedkládání tﬁílet˘ch obchodních a zaji‰Èovacích plánÛ a na tvorbu úãelov˘ch pojistn˘ch fondÛ.
Obecná byla i povolovací a kontrolní ãinnost státního
dozoru v oblastech souvisejících s podnikáním v poji‰Èovnictví jako napﬁ. zprostﬁedkovatelská ãinnost v poji‰Èovnictví. Nûkterá ustanovení dokonce zakládala nerovnost podmínek podnikání mezi tuzemsk˘mi a zahraniãními
spoleãnostmi.
Zákonná úprava tak jiÏ v první polovinû 90. let vyÏadovala
zásadní zmûny zejména ve vût‰í ochranû spotﬁebitele,
tj. ve finanãní kontrole podnikání a v pﬁizpÛsobování
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národní legislativy v oblasti soukromého (smluvního)

pojistného matematika, a to nejen pro oblast Ïivotního

poji‰tûní právu Evropsk˘ch spoleãenství. To se projevilo

poji‰tûní, ale i neÏivotního poji‰tûní a zaji‰tûní. V základ-

zejména uzákonûním povinnosti povolen˘ch poji‰Èoven

ních rysech byly upraveny i podmínky provozování zpro-

a zaji‰Èoven vytváﬁet ke sv˘m závazkÛm z poji‰tûní tech-

stﬁedkovatelské ãinnosti v poji‰Èovnictví s rozli‰ením po-

nické rezervy v návaznosti na novou úãtovou osnovu

ji‰Èovacích agentÛ a poji‰Èovacích a zaji‰Èovacích makléﬁÛ.

poji‰Èoven, kr˘t tyto rezervy odpovídajícími aktivy a vykazovat stanovenou míru solventnosti. Tuto zásadní zmûnu

Zásadním zmûnám se nevyhnul ani v˘kon státního dozoru

pﬁinesla novela zákona o poji‰Èovnictví provedená záko-

v poji‰Èovnictví. I ten doznal zmûn ve smûru posílení

nem ã. 320/1993 Sb. a vyhlá‰kou Ministerstva financí

finanãní kontroly s dÛrazem na ochranu spotﬁebitele. Do‰-

ã. 52/1994 Sb., kterou byla souãasnû zru‰ena i pﬁedcháze-

lo tak k roz‰íﬁení a upﬁesnûní opatﬁení, které je Minister-

jící vyhlá‰ka ã. 259/1991 Sb. I pﬁes uvedené zmûny v‰ak

stvo financí nejen oprávnûno, ale i povinno pﬁijmout, jest-

zÛstala právní úprava poplatná dobû svého vzniku a vyÏa-

liÏe zjistí nedostatky v ãinnosti dozorovan˘ch subjektÛ.

dovala zásadní pﬁepracování. Navíc novelou provedenou

Zákon pﬁinesl i dal‰í zmûny zejména v tvorbû technick˘ch

zákonem ã. 60/1995 Sb. bylo do zákona vneseno proble-

rezerv, ve skladbû finanãního umístûní a solventnosti po-

matické ustanovení umoÏÀující podnikání v soukromém

ji‰Èoven a zaji‰Èoven. Poji‰Èovnám, které na pojistném trhu

poji‰Èovnictví zdravotním poji‰Èovnám. Zákon ã. 185/1991

pÛsobily do nabytí úãinnosti nového zákona o poji‰Èovnic-

Sb. splnil svoji úlohu tím, Ïe umoÏnil vznik pojistného trhu

tví, byla dána dvouletá lhÛta pro pﬁizpÛsobení jejich ãin-

v âeské republice.

nosti nov˘m podmínkám a desetiletá lhÛta pro rozdûlení
univerzálních poji‰Èoven na poji‰Èovny specializované na
provozování poji‰Èovací ãinnosti v Ïivotním nebo neÏivot-

■ 4.2 SOUâASN¯ STAV

ním

V prÛbûhu 90. let i pﬁes urãité snahy se nepodaﬁilo prosa-

I pﬁes tyto pozitivní zmûny v‰ak zÛstává ﬁada otázek, které

dit nûkteré zásadní legislativní zmûny pﬁedev‰ím v demo-

musí b˘t ﬁe‰eny do vstupu âR do EU v oblasti soukromého

nopolizaci poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla (dále

poji‰tûní. Jde zejména o zavedení principu jednotné licen-

jen „POPV“). Prvním krokem ﬁe‰ení bylo pﬁijetí zákona

ce, o v˘kon dozoru nad skupinami poji‰Èoven a finanãními

ã. 168/1999 Sb.

konglomeráty s úãastí poji‰Èovny nebo zaji‰Èovny, o uvol-

poji‰tûní,

a

to

kvÛli

ochranû

spotﬁebitele.

nûní investiãních moÏností poji‰Èoven a zaji‰Èoven v rámci
Druh˘m krokem bylo pﬁijetí zákona ã. 363/1999 Sb. a pro-

volného pohybu kapitálu atp. Tyto zmûny by mûly b˘t

vádûcí vyhlá‰ky ã. 75/2000 Sb. Obû tyto právní normy,

obsahem pﬁipravované novely zákona o poji‰Èovnictví. Av-

které nabyly úãinnosti 1. 4. 2000, zásadním zpÛsobem

‰ak ani po jejich pﬁijetí nelze podléhat pﬁedstavû, Ïe

zmûnily podmínky provozování poji‰Èovací a zaji‰Èovací

takováto právní úprava zÛstane dlouhodobû beze zmûn.

ãinnosti, zprostﬁedkovatelské ãinnosti v poji‰Èovnictví

Stejnû jako v jin˘ch vyspûl˘ch státech se stabilním politic-

a zpÛsobu a rozsahu v˘konu státního dozoru v poji‰Èov-

ko-ekonomick˘m v˘vojem je nutné vãas a velmi pruÏnû

nictví. Povolovací ãinnost tak byla postavena na kapitálové

reagovat na zmûny, které pﬁiná‰í dynamika v˘voje pojist-

vybavenosti ÏadatelÛ v závislosti na provozovan˘ch

ného trhu, a vãas tak na jedné stranû odstraÀovat pﬁekáÏ-

pojistn˘ch odvûtvích, a to s oddûlením Ïivotního a neÏi-

ky tohoto v˘voje a na druhé stranû posilovat ochranu spo-

votního poji‰tûní a zaji‰tûní, a dále na obchodním plánu

tﬁebitele.

postaveném na pojistnû matematickém základû s dÛra-
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zem na trvalou schopnost spoleãnosti dostát sv˘m závaz-

Tﬁetím krokem je pﬁíprava nového zákona o pojistné

kÛm. Novû byla zavedena kontrola trestnû právní a podni-

smlouvû, jehoÏ cílem je moderní soukromoprávní úprava

katelské bezúhonnosti vlastníkÛ spoleãností a osob s roz-

závazkov˘ch vztahÛ vznikajících v poji‰tûní. Úﬁad zpraco-

hodujícím podílem na jejich vedení. Obdobnû jako je tomu

val tento návrh ve formû samostatného zákona se subsi-

ve vyspûl˘ch zemích, byl zaveden institut odpovûdného

diární platností obãanského zákoníku. Forma samostatného

LEGISLATIVA

zákona má nejen svoji historickou tradici (zákon ã.

nebo nemoci z povolání podle § 205d zákona ã. 65/1965 Sb.

145/1934 Sb. a zákon ã. 189/1950 Sb.), ale zejména vûcné

Tato problematika je ﬁe‰ena Ministerstvem práce a sociál-

dÛvody. Úprava je specifická, pokr˘vá ‰irokou oblast rÛz-

ních vûcí.

norod˘ch vztahÛ a vyÏaduje tak jak obecná ustanovení
prostupující v‰echny oblasti uveden˘ch právních vztahÛ,
tak i specifická ustanovení t˘kající se jednotliv˘ch pojist-

■ 4.3 DOSAVADNÍ PRÒBùH HARMONIZACE S
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ES

n˘ch odvûtví vãetnû úpravy volby práva v rámci volného
poskytování sluÏeb ve vazbû na pﬁípravu âR ke vstupu do

Situace v

EU. Právní úprava byla po zásahu Legislativní rady vlády

zákona ã. 185/1991 Sb., regulována pouze ustanovením

vãlenûna do novely obchodního zákoníku.

Hlavy XV. obãanského zákoníku ã.40/1964 Sb. a zákonem

poji‰Èovnictví byla v období pﬁed úãinností

ã. 82/1966 Sb., jejichÏ obsah neodpovídal pﬁíslu‰né legisDemonopolizovat a uvolnit poji‰tûní odpovûdnosti z pro-

lativû ES. Podstatn˘ch zmûn nebylo dosaÏeno ani v sou-

vozu vozidla bylo jedním ze základních pﬁedpokladÛ budo-

vislosti s úãinností zákona ã. 185/1991 Sb., kter˘ sice pﬁi-

vání pojistného trhu. Forma zákonného poji‰tûní, která

nesl zásadní zmûny pro smluvní poji‰tûní, ale neznamenal

pﬁetrvala v tomto poji‰tûní po celá 90. léta, byla pﬁedmû-

Ïádn˘ pokrok v oblasti harmonizace práva s legislativou

tem kritiky nejen konkurenãních poji‰Èoven, ale i spotﬁebi-

ES v oblasti poji‰tûní.

telÛ a pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ EU. Neexistence pojistné smlouvy a tím i nemoÏnost individuálního pﬁístupu k pojistnému

Proces obecného sbliÏování právních pﬁedpisÛ âR, resp.

riziku, monopolizace provozování tohoto poji‰tûní, vliv

âSFR s pﬁedpisy ES byl zahájen pﬁijetím usnesení vlády âR

politického rozhodování pﬁi stanovení v˘‰e sazeb pojistného

ã. 533/1991, o zabezpeãení sluãitelnosti ãeskoslovenského

Ministerstvem financí a zejména absence zpûtné kontroly

právního ﬁádu s právem Evropsk˘ch spoleãenství. V oblasti

pﬁi plnûní stanoven˘ch povinností s vyuÏitím statistik

poji‰Èovnictví byl tento proces zahájen usnesením vlády âR

t˘kajících se evidence vozidel byly hlavními dÛvody pro

ã. 704/1997, kter˘m byl dán základ pro pﬁípravu nové legislativy.

zásadní zmûnu v systému provozování tohoto poji‰tûní.
Podstatn˘ch zmûn bylo dosaÏeno pﬁijetím zákona
Tato zmûna byla provedena zákonem ã. 168/1999 Sb. Od

ã. 363/1999 Sb., kter˘ zlep‰il situaci v harmonizaci pojist-

poãátku roku 2000 tak 12 poji‰Èoven, které splnily pﬁísné

ného práva. Z tabulek, které porovnávají stav harmonizace

podmínky pro udûlení povolení provozovat toto poji‰tûní,

právních

mohlo nabídnout zhruba pûti milionÛm vlastníkÛ vozidel

CONCORDANCE), je z pohledu prvních tﬁí generací (Ïivot-

zcela nov˘ produkt: smluvní poji‰tûní odpovûdnosti za

ních a neÏivotních) smûrnic ES pro poji‰Èovnictví zﬁejm˘ je-

‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla. I pﬁes urãitá omeze-

jich souãasn˘ stav: více neÏ polovina ustanovení v˘‰e uve-

ní v tvorbû sazeb pojistného, která budou platit do konce

den˘ch smûrnic byla jiÏ zapracována do na‰í legislativy.

pﬁedpisÛ

s pﬁedpisy

ES

(tabulky

roku 2002 a která jsou vãlenûna do zákona Poslaneckou
snûmovnou parlamentu, splÀuje toto poji‰tûní v‰echny pa-

V poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla je souãasná

rametry platné v EU a spotﬁebitel má tak moÏnost v˘bûru

situace v˘raznû lep‰í. Tento stav byl v minulosti bezpo-

poji‰Èovny i produktu pﬁi zachování vysoké ochrany a jistoty

chyby ovlivnûn i tím, Ïe âR je signatáﬁem Jednotné

po‰kozeného pﬁi úhradû jemu vzniklé ‰kody.

i Multilaterální dohody mezi kanceláﬁemi pojistitelÛ.

PﬁestoÏe na pojistném trhu existuje ﬁada povinn˘ch poji‰-

Pﬁijetím zákona ã.168/1999 Sb. byla legislativa âR v oblasti

tûní a nová stále pﬁib˘vají, existuje jedno poji‰tûní, které

poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla plnû harmonizo-

není stále reformováno a zÛstává v monopolizované formû

vána s pﬁíslu‰n˘mi právními pﬁedpisy ES. Tato situace se

zákonného poji‰tûní se v‰emi v˘‰e uveden˘mi negativními

zmûnila v souvislosti s pﬁijetím ãtvrté smûrnice o poji‰tûní

znaky „nesmluvního (zákonného) poji‰tûní”. Jde o zákonné

odpovûdnosti z provozu vozidla. Nov˘ stav neznamená pro

poji‰tûní zamûstnavatele za ‰kodu pﬁi pracovním úrazu

âR podstatné zásahy do legislativy. Je nutné pouze uzákonit
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pﬁebudování registraãních center a vysílání reprezentantÛ
poji‰Èoven do zahraniãí, pﬁedev‰ím do ãlensk˘ch zemí EU.

■ 4.4 DOKONâENÍ HARMONIZACE
Je pﬁipravován návrh novely zákona ã. 363/1999 Sb. a návrh
zákona o poji‰Èovacích zprostﬁedkovatelích, poji‰Èovacích
poradcích a samostatn˘ch likvidátorech pojistn˘ch událostí.
Z v˘‰e uvedené ãásti t˘kající se poji‰tûní odpovûdnosti
z provozu vozidla je zﬁejmé, Ïe proces harmonizace s legislativou ES bude i nadále pokraãovat. Tento závûr je aktuální také ve vztahu k informacím o pﬁipravované nové
legislativû ES, kdy jsou diskutovány návrhy smûrnic k solventnosti (samostatnû k Ïivotnímu a neÏivotnímu poji‰tûní), ke zprostﬁedkovatelÛm poji‰tûní a finanãním konglomerátÛm, které bude v budoucnu rovnûÏ nutné zapracovat do pojistné legislativy.
Úﬁad koordinuje ve‰keré legislativní ãinnosti tak, aby bylo
dosaÏeno plné harmonizace s právem ES k 1. lednu 2003.
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A SOUâASN¯ STAV

Ze zákona ã. 363/1999 Sb. vypl˘vají Úﬁadu nové pravomoci a povinnosti, pro nûÏ bylo tﬁeba vyvinout i odpovídající
postupy. Proto Úﬁad na jedné stranû vytváﬁí metodické
postupy pro vlastní ãinnost, na druhé stranû se snaÏí
pÛsobit na poji‰Èovny a jejich chování i tím, Ïe vydává
metodické pokyny t˘kající se v˘kaznictví a informaãních
materiálÛ poji‰Èoven. Tímto zpÛsobem chce Úﬁad podpoﬁit
vytvoﬁení standardního a dÛvûryhodného pojistného trhu.
Metodiky pro v˘kon dozoru v poji‰Èovnictví jsou formulovány s ohledem na pﬁibliÏování âeské republiky
k Evropské unii a respektují pravidla smûrnic Evropsk˘ch
spoleãenství v oblasti poji‰Èovnictví a ãinností souvisejících. K vytváﬁení metodik formou interaktivní spolupráce
s twinningov˘m partnerem ze SRN jsou vyuÏívány mnohaleté zku‰enosti experta nûmeckého dozorového orgánu
s poji‰Èovnictvím ve státech Evropské unie.
Úﬁad vypracovává metodické pokyny a postupy, které se
t˘kají zejména:
◆ licenãní ãinnosti;
◆ kontrolní ãinnosti;
◆ ostatní ãinnosti;

■ 5.1 METODIKA LICENâNÍ âINNOSTI
Metodiky licenãní ãinnosti v oblasti poji‰Èovnictví se t˘kají uvedení právních pomûrÛ poji‰Èoven do souladu se
zákonem o poji‰Èovnictví (tzv. „pﬁelicencování“) a vydávání povolení k poji‰Èovací nebo zaji‰Èovací ãinnosti. Byl
vypracován a poji‰Èovnám zaslán metodick˘ pokyn státního
dozoru k postupu pﬁi dokládání, Ïe právní pomûry byly
uvedeny do souladu se zákonem.

■ 5.2 METODIKA KONTROLNÍ âINNOSTI
V zájmu sjednocení a standardizace v˘konu kontrolní
ãinnosti jsou vypracovávány metodiky, které jsou zamûﬁeny
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na kontrolu „na místû“, tj. pﬁímo v poji‰Èovnách, a na kontrolu „od stolu“, tj. kontrolu v˘kazÛ.
Pro kontrolu „na místû“ jsou vytváﬁeny postupy zamûﬁené
na odvûtví Ïivotního poji‰tûní, odvûtví neÏivotního poji‰tûní, odvûtví poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla a ãinnost zprostﬁedkovatelÛ. Zvlá‰tní pozornost je vûnována
tvorbû technick˘ch rezerv a umístûní finanãních prostﬁedkÛ, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy.
Pro kontrolu „od stolu“ vytváﬁí Úﬁad jednotnou formu
v˘kazÛ, které poji‰Èovny pﬁedkládají v pravideln˘ch intervalech, a metodiku jejich zpracování. V˘kazy jsou publikovány ve Finanãním zpravodaji a poji‰Èovnám jsou poskytovány i v elektronické podobû. Z jejich vyhodnocení vychází
Úﬁad pﬁi sledování finanãního zdraví a stability jednotliv˘ch
poji‰Èoven a poznatky z v˘kazÛ jsou vyuÏívány i pﬁi kontrole „na místû“. Jde zejména o:
◆ v˘kaz o tvorbû a v˘‰i technick˘ch rezerv a skladbû
finanãního umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy;
◆ pﬁehled o v˘voji vybran˘ch pojistn˘ch kmenÛ Ïivotních/neÏivotních poji‰tûní;
◆ v˘kaz ãinnosti zprostﬁedkovatelÛ;
◆ pﬁehled zaji‰tûní;
◆ v˘kaz o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla;
Jednotlivé v˘kazy jsou aktualizovány podle v˘voje pojistného trhu a potﬁeb dozorového orgánu.

■ 5.3 Metodika ostatní ãinnosti
Úﬁad vypracovává metodické pokyny pro vykonávání ãinností souvisejících s poji‰Èovnictvím, které nespadají do
Ïádné z pﬁedchozích ãástí. Jde pﬁedev‰ím o metodiku pro
vyﬁizování Ïádostí o pﬁedchozí souhlas s nabytím nebo
zv˘‰ením majetkové úãasti v poji‰Èovnû nebo zaji‰Èovnû,
o pﬁedchozí souhlas se zmûnou statutárního, dozorového
orgánu, prokuristy nebo vedoucího organizaãní sloÏky,
o zápis do seznamu odpovûdn˘ch pojistn˘ch matematikÛ, o registraci zprostﬁedkovatelÛ a o zpro‰tûní mlãenlivosti pracovníkÛ poji‰Èoven a pracovníkÛ Úﬁadu.
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■ 6.1 POJI·ËOVNY A ZAJI·ËOVNY
Dlouhodob˘ v˘voj v oblasti udûlování povolení k podnikání v poji‰Èovnictví je zﬁejm˘ z kapitoly 3 a z pﬁílohové
ãásti zprávy.
V roce 2000 existovaly v licenãní ãinnosti soubûÏnû dva
reÏimy. Pro Ïádosti o udûlení povolení k podnikání v poji‰Èovnictví a o schválení v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo jejich zmûn podané do 31. prosince 1999 platil
zákon ã. 185/1991 Sb. a pro Ïádosti o udûlení povolení
k provozování poji‰Èovací ãinnosti podle pojistn˘ch odvûtví
pﬁedloÏené po 31. prosinci 1999 platí zákon ã. 363/1999 Sb.
Jednotlivé konkrétní licenãní ãinnosti v ‰ir‰ím slova smyslu v roce 2000 jsou zﬁejmé z následujícího pﬁehledu:

povolení ke zmûnû pﬁedmûtu podnikání
(podle zákona ã. 185/1991 Sb.)
povolení k roz‰íﬁení provozování poji‰Èovací
nebo zaji‰Èovací ãinnosti o jiná pojistná
odvûtví (podle zákona ã. 363/1999 Sb.)
odejmutí povolení k podnikání v poji‰Èovnictví
na Ïádost poji‰Èovny (podle zákona ã. 185/1991 Sb.)
schválení nov˘ch nebo zmûnûn˘ch
v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
- celkem poãet Ïádostí

1

12
1

16

z toho:
na základû zvlá‰tního zákona

11

rozhodnutí o rozsahu poji‰Èovací a zaji‰Èovací
ãinnosti, tzv. ”pﬁelicencování” poji‰Èoven

1

udûlení souhlasu s nabytím úãasti
v poji‰Èovnû nebo zaji‰Èovnû

4

udûlení souhlasu se zmûnou ãlena statutárního
nebo dozorãího orgánu, prokuristy, vedoucího
organizaãní sloÏky zahraniãní poji‰Èovny

64

schválení zpÛsobu pﬁiﬁazování poloÏek spoleãn˘ch pro
odvûtví Ïivotních a neÏivotních poji‰tûní k jednotliv˘m
ãinnostem u univerzálních poji‰Èoven do ukonãení
jejich ãinnosti

18

V roce 2000 nebylo udûleno Ïádné povolení k podnikání
v poji‰Èovnictví podle zákona ã. 185/1991 Sb. ani Ïádné
povolení k provozování poji‰Èovací nebo zaji‰Èovací
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ãinnosti podle pojistn˘ch odvûtví resp. skupin neÏivotních

na hlasovacích právech dosáhne nebo pﬁekroãí 20 %, 33 %

poji‰tûní. Naopak v roce 2000 klesl poãet licencovan˘ch

nebo 50 %, povinna poÏádat písemnû ministerstvo o pﬁed-

poji‰Èoven o spoleãnost PoísÈovÀa OTâINA, a.s. - Obchod-

chozí souhlas. Îádost musí obsahovat zákonem stanovené

né zastupitelstvo Praha (organizaãní sloÏka zahraniãní po-

náleÏitosti, zejména doklad o bezúhonnosti fyzické osoby,

ji‰Èovny), které bylo odejmuto povolení na její vlastní Ïá-

která hodlá nab˘t nebo zv˘‰it svoji úãast v poji‰Èovnû

dost. Odchod této poji‰Èovny z pojistného trhu se odehrál

(zaji‰Èovnû), nebo která je prokuristou nebo ãlenem statu-

bez problémÛ.

tárního nebo dozorãího orgánu právnické osoby, která
hodlá nab˘t nebo zv˘‰it svoji úãast v poji‰Èovnû (zaji‰Èov-

V jednom pﬁípadû bylo schváleno v roce 2000 roz‰íﬁení

nû). Tyto osoby musí splÀovat i dal‰í podmínky stanovené

pﬁedmûtu podnikání o podnikání v Ïivotním poji‰tûní na

zákonem. V roce 2000 byl udûlen souhlas ve ãtyﬁech

základû Ïádosti neÏivotní poji‰Èovny podané pﬁed 31. pro-

pﬁípadech.

sincem 1999.
Od 1. dubna 2000 je fyzická nebo právnická osoba, která
Povolení roz‰íﬁit poji‰Èovací ãinnosti o jiná pojistná odvût-

navrhuje zmûnu ãlena statutárního nebo dozorãího orgánu

ví podle zákona ã. 363/1999 Sb. byla v roce 2000 vydává-

nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy nebo

na zejména v souvislosti s realizací zákona ã. 159/1999

vedoucího organizaãní sloÏky zahraniãní poji‰Èovny, povin-

Sb., zmûny zákona ã. 40/1964 Sb. a zákona ã. 455/1991

na písemnû poÏádat o pﬁedchozí souhlas s touto zmûnou.

Sb., kter˘ ukládá cestovním kanceláﬁím povinnost sjednat

V roce 2000 byl udûlen souhlas pro 64 navrhovan˘ch

poji‰tûní ve smyslu § 6 citovaného zákona. Na základû

kandidátÛ.

tohoto poji‰tûní vzniká zákazníkovi cestovní kanceláﬁe
(poji‰tûnému) právo na plnûní v pﬁípadech, kdy cestovní

V prÛbûhu pﬁechodného období dvou let od nabytí úãin-

kanceláﬁ z dÛvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi

nosti zákona o poji‰Èovnictví jsou poji‰Èovny, kter˘m bylo

sluÏby, k jejichÏ poskytnutí se zavázala v cestovní smlou-

udûleno povolení pﬁed 1. dubnem 2000, povinny uvést své

vû. Z hlediska klasifikace podle pojistn˘ch odvûtví patﬁí

právní pomûry do souladu se zákonem. Na základû pod-

toto poji‰tûní do pojistného odvûtví ã. 15 dle pﬁílohy k zá-

kladÛ od poji‰Èoven, dokládajících splnûní povinností ulo-

konu ã. 363/1999 Sb. — Poji‰tûní záruky (kauce). Rozhod-

Ïen˘ch zákonem, Ministerstvo financí vydává rozhodnutí

nutí o povolení provozovat toto pojistné odvûtví bylo vy-

o rozsahu povolené poji‰Èovací nebo zaji‰Èovací ãinnosti.

dáno

splnily

Proces tzv. ”pﬁelicencování” je ãasovû velice nároãn˘. Po-

poÏadavky a podmínky stanovené zákonem o poji‰Èovnic-

kud budou poji‰Èovny chtít setrvat na pojistném trhu, bu-

tví. Devût z nich vytvoﬁilo sdruÏení pojistitelÛ (tzv. pool) za

dou muset pﬁizpÛsobit svoji ãinnost zpﬁísnûn˘m podmín-

úãelem spoleãného provozování daného poji‰tûní.

kám (do 30. ãervna 2001 byly ”pﬁelicencovány” dvû

celkem

deseti

poji‰Èovnám,

které

zahraniãní poji‰Èovny, které na území âeské republiky proPodle nového zákona o poji‰Èovnictví jiÏ v‰eobecné pojist-

vozují poji‰Èovací ãinnost prostﬁednictvím organizaãní

né podmínky (dále jen „VPP“) nepodléhají schválení Úﬁa-

sloÏky).

dem. Pouze v pﬁípadech, kdy to stanoví zvlá‰tní pﬁedpis,
je poji‰Èovna povinna pﬁedloÏit VPP ke schválení. V roce
2000 byly schváleny kromû ”povinn˘ch” VPP jen takové,

■ 6.2 ZPROST¤EDKOVATELÉ

které pﬁedloÏily poji‰Èovny ke schválení do 31. prosince
1999 a rozhodnutí o jejich schválení vydalo ministerstvo aÏ

Od 1. dubna 2000 ve‰la v platnost i nová povinnost pro

po tomto rozhodném datu.

zprostﬁedkovatele poji‰tûní. Zprostﬁedkovatelskou ãinnost
v poji‰Èovnictví mÛÏe vykonávat poji‰Èovací agent nebo

Od data nabytí úãinnosti nového zákona o poji‰Èovnictví je

poji‰Èovací ãi zaji‰Èovací makléﬁ.

fyzická nebo právnická osoba, která hodlá nab˘t nebo
zv˘‰it svoji úãast v poji‰Èovnû (zaji‰Èovnû) tak, Ïe její podíl
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která provádí zprostﬁedkovatelskou ãinnost v poji‰Èovnic-

zveﬁejnûní na webov˘ch stránkách MF také seznam makléﬁÛ,

tví na základû smlouvy s poji‰Èovnou a k této ãinnosti

kter˘ bude prÛbûÏnû aktualizován.

nepotﬁebuje Ïádné jiné oprávnûní. Poji‰Èovacím nebo
zaji‰Èovacím makléﬁem je právnická nebo fyzická osoba,
která provádí zprostﬁedkovatelskou ãinnost v poji‰Èovnic-

■ 6.3 ODPOVùDNÍ POJISTNÍ MATEMATICI

tví na základû smlouvy s osobou, která má zájem o uzavﬁení pojistné nebo zajistné smlouvy (klientem). Poji‰Èovacím

Funkce odpovûdného pojistného matematika (dále jen

nebo zaji‰Èovacím makléﬁÛm ukládá zákon o poji‰Èovnictví

„OPM“) byla pro subjekty ãeského pojistného trhu povinnû

povinnost registrace Úﬁadem, bez níÏ nemohou makléﬁi

zavedena od 1. dubna 2000. Základní podmínkou pro

svoji ãinnost vykonávat. Fyzické nebo právnické osoby,

v˘kon této funkce je povinnost zápisu fyzické osoby do

které vykonávaly zmínûnou ãinnost pﬁed nabytím úãinnos-

seznamu vedeného Úﬁadem. K získání vhodné osoby pro

ti zákona o poji‰Èovnictví, byly povinny ve lhÛtû do tﬁí mû-

obsazení a vykonávání této dÛleÏité funkce byla poji‰Èov-

sícÛ ode dne nabytí úãinnosti zákona o poji‰Èovnictví,

nám jiÏ pÛsobícím na trhu poskytnuta zákonná ‰estimûsíã-

tj. do 30. ãervna 2000, pﬁedloÏit Ministerstvu financí

ní lhÛta (tzn. do 1. ﬁíjna 2000) pro oznámení osoby OPM

Ïádost o registraci poji‰Èovacího nebo zaji‰Èovacího mak-

Úﬁadu. Pﬁes relativní nedostatek odborníkÛ této nové

léﬁe spolu s pﬁíslu‰n˘mi doklady podle § 25 zákona

profese, jehoÏ pﬁíãinou jsou pﬁísná kritéria, která musí

o poji‰Èovnictví. Stejn˘m zpÛsobem musely postupovat i ty

Ïadatel splÀovat pﬁi podání Ïádosti o zápis do seznamu

právnické ãi fyzické osoby, které se rozhodly zprostﬁedko-

Úﬁadu, se vût‰ina poji‰Èoven s plnûním tohoto termínu

vatelskou ãinnost vykonávat aÏ po nabytí úãinnosti zákona

úspû‰nû vyrovnala. Nûkteré poji‰Èovny zejména s niÏ‰ím

o poji‰Èovnictví.

podílem na trhu v‰ak situaci podcenily a s obsazením této
klíãové pozice mûly problémy. Po vzájemné souãinnosti

Nejvût‰í poãet Ïádostí o registraci poji‰Èovacího nebo za-

Úﬁadu, âeské spoleãnosti aktuárÛ, âeské asociace poji‰Èo-

ji‰Èovacího makléﬁe obdrÏel Úﬁad v období od dubna do

ven a zmínûn˘ch poji‰Èoven se podaﬁilo v relativnû krátké

ãervence 2000. Ke konci roku 2000 bylo zaregistrováno

dobû tento nedostatek odstranit a prakticky ke konci roku

celkem 236 poji‰Èovacích nebo zaji‰Èovacích makléﬁÛ (bliÏ-

2000 v‰echny poji‰Èovny jiÏ splÀovaly zákonn˘ poÏadavek

‰í charakteristiku viz následující tabulka). K 30. ãervnu

obsazení této funkce.

2001 jich bylo jiÏ 285.
K 31. prosinci 2000 bylo Úﬁadem registrováno 30 OPM.
Statistika registrace poji‰Èovacích a zaji‰Èovacích makléﬁÛ

Z uvedeného poãtu vypl˘vá, Ïe v poãáteãním období

k 31.12. 2000:

existují i pﬁípady, kdy jeden matematik vykonává ãinnost
pro více poji‰Èoven. Seznam registrovan˘ch OPM je pravi-

Zaregistrováno celkem
Z toho:

fyzické osoby
právnické osoby

236

delnû doplÀován a zveﬁejÀován ve Finanãním zpravodaji,

56

kter˘ je rovnûÏ dostupn˘ na oficiálních webov˘ch

180

Poji‰Èovací makléﬁ

212

Zaji‰Èovací makléﬁ

2

Poji‰Èovací a zaji‰Èovací makléﬁ
Zamítnuto celkem

stránkách Ministerstva financí.

22
1

Na webov˘ch stránkách Ministerstva financí jsou umístûny
informace o novém zákonû o poji‰Èovnictví spolu s dal‰ími
konkrétními informacemi o postupu pﬁi registraci poji‰Èovacích nebo zaji‰Èovacích makléﬁÛ s rozdûlením na právnické a fyzické osoby. V souãasné dobû je pﬁipravován ke
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Hlavním smyslem kontrolní ãinnosti státního dozoru v poji‰Èovnictví je ochrana spotﬁebitele. Prostﬁedky, jimiÏ se
snaÏí Úﬁad tohoto cíle dosáhnout, se postupnû zamûﬁují
pﬁedev‰ím na prospektivní pﬁístup, to znamená na prevenci nepﬁíznivého v˘voje dozorovan˘ch subjektÛ. Úﬁad odhaluje nedostatky v ãinnosti jednotliv˘ch poji‰Èoven, monitoruje pravdûpodobn˘ budoucí v˘voj, kontroluje finanãní
zdraví poji‰Èoven a pravidelnû sleduje v˘voj stanoven˘ch
ekonomick˘ch ukazatelÛ a vykazovan˘ch údajÛ.
Kontrolní ãinnost Úﬁadu lze shrnout do následujících
základních okruhÛ:
◆ dodrÏování zákona ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ;
◆ soulad provozovan˘ch ãinností s udûlen˘m povolením;
◆ hospodaﬁení poji‰Èovny z hlediska zabezpeãení splnitelnosti jejích závazkÛ;
◆ kontrola zpÛsobu tvorby a pouÏití technick˘ch rezerv,
finanãního umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy a solventnosti poji‰Èoven;
◆ plnûní opatﬁení, vyhlá‰ek a smûrnic vydan˘ch Úﬁadem;
◆ zpÛsob vedení administrativních a úãetních postupÛ
a vnitﬁní kontroly;
Základními dvûma zpÛsoby kontroly Úﬁadu je kontrola
„od stolu“ a kontrola „na místû“.

■ 7.1 KONTROLA „OD STOLU“

Kontrola „od stolu“ je nejãastûji zamûﬁena na:
◆ v˘kazy o tvorbû a v˘‰i technick˘ch rezerv a skladbû
finanãního umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy (dále jen „kontrola v˘kazÛ“);
◆ solventnost;
◆ mimoﬁádnû pﬁedkládané v˘kazy
dle rozhodnutí Úﬁadu;

27

KONTROLNÍ âINNOST

■ 7.1.1 KONTROLA V¯KAZÒ

(schopnost poji‰Èovny nebo zaji‰Èovny trvale a kdykoliv
zabezpeãit vlastními zdroji úhradu závazkÛ z poji‰Èovací

Jde o pravidelnou kontrolu pﬁedkládan˘ch v˘kazÛ o tvorbû

nebo zaji‰Èovací ãinnosti).

a v˘‰i technick˘ch rezerv a skladbû finanãního umístûní
aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy. Tyto v˘kazy

Poji‰Èovna nebo zaji‰Èovna je povinna po celou dobu své

jsou poji‰Èovny ze zákona povinny pﬁedkládat ministerstvu

ãinnosti disponovat vlastními zdroji nejménû ve v˘‰i mini-

vÏdy k 30.6. a 31.12. bûÏného roku ve lhÛtû do 60 dnÛ po

mální míry solventnosti, kterou se rozumí v˘‰e vlastních

uvedeném datu. VyÏaduje-li to povaha zji‰tûn˘ch závaÏ-

zdrojÛ vypoãítaná zpÛsobem stanoven˘m vyhlá‰kou

n˘ch nedostatkÛ v hospodaﬁení poji‰Èovny, ukládá Úﬁad

ã. 75/2000 Sb.

poji‰Èovnû v rámci opatﬁení k odstranûní zmínûn˘ch
nedostatkÛ povinnost pﬁedkládat v˘kazy ãastûji, tzn. ãtvrt-

Zmínûná vyhlá‰ka jednoznaãnû stanovuje zpÛsob v˘poãtu

letnû, pﬁíp. mûsíãnû.

minimální míry solventnosti, postup, kter˘m je urãována
hodnota vlastních zdrojÛ poji‰Èovny a zpÛsob vykazování

Kontrola se zamûﬁuje pﬁedev‰ím tvorbu rezerv z hlediska

solventnosti.

dodrÏování zákona ã. 185/1991 Sb., zákona ã. 363/1999
Sb., vyhlá‰ky ã. 52/1994 Sb. a provádûcí vyhlá‰ky

Pro vykazování solventnosti stanoví zákon dvû moÏnosti:

ã. 75/2000 Sb.
◆ pevnou lhÛtu do 30 dnÛ ode dne ovûﬁení úãetní
V roce 2000 bylo provedeno celkem 81 kontrol v˘kazÛ, na

závûrky auditorem;

jejichÏ základû bylo zahájeno 18 správních ﬁízení. Nejãastûj‰ími nedostatky v pﬁedkládan˘ch v˘kazech byly nesrovnalosti pﬁi umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické re-

◆ pﬁíleÏitostné vykazování na základû poÏadavku
Úﬁadu, a to kdykoliv;

zervy (12 pﬁípadÛ) a nedodrÏení zákonem stanoven˘ch termínÛ pro pﬁedkládání v˘kazÛ (6 pﬁípadÛ). V rámci zaháje-

Bylo zkontrolováno 34 v˘kazÛ solventnosti za rok 2000

n˘ch správních ﬁízení poji‰Èovny zji‰tûné nedostatky od-

(net˘ká se organizaãních sloÏek). Jedna poji‰Èovna v dobû

stranily ve lhÛtû stanoveném Úﬁadem. V pﬁípadû zji‰tû-

pﬁedkládání v˘kazÛ jiÏ nemûla licenci. Ve v˘kazech nûkte-

n˘ch formálních nedostatkÛ pﬁedloÏen˘ch v˘kazÛ byly po-

r˘ch poji‰Èoven byly zji‰tûny nedostatky. Dvû univerzální

ji‰Èovny vyzvány, aby zjednaly nápravu, coÏ bylo ve v‰ech

poji‰Èovny mají skuteãnou míru solventnosti niÏ‰í neÏ

pﬁípadech provedeno.

minimální, av‰ak pouze v jedné z provozovan˘ch tﬁíd
poji‰tûní. Odstranûní nedostatkÛ aÈ ve zpÛsobu v˘poãtu,

Lze konstatovat, Ïe nejãastûji docházelo k poru‰ení zásad

nebo ve v˘‰i vlastních zdrojÛ je ﬁe‰eno s jednotliv˘mi

rentability a pﬁimûﬁeného rozloÏení aktiv, jejichÏ zdrojem

poji‰Èovnami individuálnû v rámci kontrolní ãinnosti.

jsou technické rezervy, dále k pﬁekroãení povolen˘ch limitÛ pro depozita, neoprávnûnému vykazování umûleck˘ch
pﬁedmûtÛ pro krytí technick˘ch rezerv, pﬁekraãování povolen˘ch limitÛ v nemovitostech a k chybné klasifikaci obli-

■ 7.1.3 KONTROLA MIMO¤ÁDNù P¤EDKLÁDAN¯CH V¯KAZÒ DLE
ROZHODNUTÍ

Ú¤ADU

gací a dluhopisÛ (zámûna veﬁejnû obchodovateln˘ch
a státních dluhopisÛ).

Poji‰Èovna nebo zaji‰Èovna je povinna na základû rozhodnutí Úﬁadu pﬁedkládat ve stanoveném mimoﬁádném termínu úãetní závûrku, v˘kaz o tvorbû a v˘‰i technick˘ch rezerv

■ 7.1.2 KONTROLA SOLVENTNOSTI

a finanãním umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické
rezervy, popﬁ. jiné doklady.

Na základû ustanovení § 22 zákona ã. 363/1999 Sb. jsou poji‰Èovny povinny pravidelnû pﬁedkládat v˘kaz solventnosti
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termínech na základû rozhodnutí Úﬁadu následující
v˘kazy:

◆ cílová je zamûﬁena pouze na urãitou konkrétní oblast
ãinnosti;

PﬁípadÛ

Jedním z pﬁedpokladÛ v˘konu kontrolní ãinnosti je opráv-

Rozvaha

12

nûní povûﬁen˘ch pracovníkÛ Úﬁadu úãastnit se jednání

V˘kaz ziskÛ a ztrát

12

orgánÛ poji‰Èovny nebo zaji‰Èovny pﬁi projednávání její

V˘kaz o tvorbû a v˘‰i technick˘ch rezerv
a finanãní umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem
jsou technické rezervy

úãetní závûrky, opatﬁení uloÏen˘ch Úﬁadem nebo v˘sledkÛ
6

hospodaﬁení poji‰Èovny nebo zaji‰Èovny a dále se úãastnit
jednání dozorãí rady v poji‰Èovnû nebo zaji‰Èovnû zaloÏené jako akciová spoleãnost nebo jednání kontrolní komise

■ 7.2 KONTROLA „NA MÍSTù“

v poji‰Èovnû zaloÏené jako druÏstvo.

Kontrola „na místû“ je provádûna pracovníky Úﬁadu

Pracovníci Úﬁadu se v prÛbûhu roku 2000 namátkovû

v prostorách poji‰Èovny, a to na základû písemného

úãastnili jednání ﬁádn˘ch i mimoﬁádn˘ch valn˘ch hromad

povûﬁení k provedení kontroly v souladu se zákonem

jednotliv˘ch poji‰Èoven.

ã. 552/1991 Sb. o státní kontrole.
V roce 2000 bylo zahájeno 11 kontrol „na místû“. V obV rámci kontroly „na místû“ se pracovníci Úﬁadu zamûﬁují

dobí od 1. ledna — 31. srpna 2000, tedy pﬁed vznikem Úﬁa-

zejména na:

du, byly zahájeny 4 kontroly. Z celkového poãtu zahájen˘ch kontrol v roce 2000 bylo k 31. prosinci 2000 ukon-

◆ dodrÏování ustanovení zákona o poji‰Èovnictví a s tím
souvisejících zákonÛ;
◆ celkové hospodaﬁení poji‰Èovny z hlediska zabezpeãení
splnitelnosti jejích závazkÛ, coÏ je v tomto smyslu

ãeno pﬁedáním protokolu o kontrole 7 kontrol. Doba trvání
kontroly se pohybovala v závislosti na rozsahu a povaze
zji‰tûn˘ch skuteãností ve vût‰inû pﬁípadÛ od 3 t˘dnÛ
do 6 mûsícÛ.

chápáno jako schopnost poji‰Èovny uhradit v daném
okamÏiku v‰echny závazky vzniklé z provozované po-

Nejãastûj‰í nedostatky v ãinnosti dozorovan˘ch subjektÛ:

ji‰Èovací nebo zaji‰Èovací ãinnosti;
◆ dodrÏení ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ;
◆ dodrÏování Opatﬁení Federálního ministerstva financí,
kter˘m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování
pro poji‰Èovny ã.j. V/2-25 430/1992;
◆ zpÛsob tvorby a pouÏití technick˘ch rezerv a finanãní
umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy
dle vyhlá‰ky ã. 75/2000 Sb., resp. dle pﬁedchozí vyhlá‰ky ã. 52/1994 Sb.;
Kontrola „na místû“ je provádûna Úﬁadem jako komplexní
nebo cílová:
◆ komplexní je zamûﬁena na dodrÏování podmínek
uloÏen˘ch v povolovacím ﬁízení a na anal˘zu ekonomické a finanãní ãinnosti poji‰Èovny s ohledem na dodrÏování platn˘ch právních norem;

PﬁípadÛ
Poru‰ování vyhlá‰ky ã. 75/2000 Sb., o tvorbû a pouÏití
technick˘ch rezerv a o finanãním umístûní aktiv, jejichÏ
zdrojem jsou technické rezervy (podhodnocení v˘‰e
rezervy na pojistná plnûní, podhodnocení v˘‰e rezervy
na poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla a rezerva
na nezaslouÏené pojistné, která vûrnû nezobrazuje
skuteãnost)

7

Poru‰ování zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví
(neprÛkaznost, nedodrÏování závazné úãtové osnovy
a postupÛ úãtování pro poji‰Èovny)

5

Nedostateãná v˘‰e vlastních aktiv

4

Neuhrazená kumulovaná ztráta hospodaﬁení poji‰Èovny
pﬁesahující polovinu jejího základního kapitálu

3

Poru‰ení povinností stanoven˘ch zákonem
ã. 513/1991 Sb. — obchodním zákoníkem (pﬁedstavenstvo nevykonává svoji ãinnost s náleÏitou péãí,
v pﬁípadech vymezen˘ch zákonem není pﬁedstavenstvem
svolávána valná hromada)

3

Poru‰ování zákona ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník
(nedodrÏení 15 denní lhÛty pro v˘platu pojistn˘ch plnûní)

2
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Zkreslování hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ

2

Poru‰ení zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn˘ch papírech
(nezákonná realizace zástavního práva k cenn˘m papírÛm)

ﬁízení a ve dvou pﬁípadech informoval finanãnû analytick˘
útvar Ministerstva financí. V souvislosti s podezﬁením

1

z trestné ãinnosti v poji‰Èovnách Úﬁad na poÏádání

Poru‰ení zákona o poji‰Èovnictví (nesoulad mezi povolenou
a provozovanou ãinností, stﬁet zájmÛ)
1

zpro‰Èoval mlãenlivosti ãleny statutárních a dozorãích

V kontrolovan˘ch poji‰Èovnách byly nûkteré v˘‰e uvedené

Preventivní zásahy Úﬁadu jako orgánu státního dozoru

nedostatky zji‰tûny souãasnû.

v poji‰Èovnictví pﬁispûly v prÛbûhu roku 2000 ke zdravému

orgánÛ a zamûstnance poji‰Èoven.

v˘voji ãeského pojistného trhu.
Za úãelem odstranûní zji‰tûn˘ch nedostatkÛ bylo v roce
2000 zahájeno správní ﬁízení a uloÏeny následující sankce
■ 7.3 ôESKÁ KANCELÁ¤ POJISTITELÒ A POJI·TùNÍ ODPOVùDNOSTI

a opatﬁení:

Z PROVOZU VOZIDLA

PﬁípadÛ
Nucená správa

1

Povinnost nepostupovat bez souhlasu Úﬁadu podle
rozhodnutí pﬁedstavenstva nebo valné hromady

2

Povinnost nenakládat bez souhlasu Úﬁadu
s aktivy poji‰Èovny

2

Povinnost zastavit uzavírání dal‰ích pojistn˘ch smluv

1

Povinnost pﬁedloÏit ozdravn˘ plán v souladu se zákonem
o poji‰Èovnictví

2

Povinnost pﬁedloÏit nov˘ obchodní plán

2

Povinnost pﬁedkládat pravidelná ãtvrtletní vyhodnocení
rentability jednotliv˘ch pojistn˘ch produktÛ
Povinnost ãtvrtletnû pﬁedkládat v˘kaz o tvorbû a v˘‰i
technick˘ch rezerv a skladbû finanãního umístûní aktiv,
jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy

Pﬁedmûtem dozorové ãinnosti Úﬁadu byla prvním rokem
âeská kanceláﬁ pojistitelÛ (dále jen „âKP“) se sídlem
v Praze, která vznikla jako právnická osoba ve smyslu
zákona ã. 168/1999 Sb.
âlenství poji‰Èoven v âKP je obligatorní a je vázáno na
udûlení povolení k provozování POPV Úﬁadem. Povolení
dosud obdrÏelo 12 poji‰Èoven (viz pﬁíloha ã. 4). V âR bylo
na poãátku roku 2000 registrováno pﬁes 5 mil. pojistn˘ch

1

smluv na POPV. Pﬁedepsané pojistné dosáhlo u tohoto
poji‰tûní cca 14 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje zhruba jednu
pûtinu z celkového pﬁedepsaného pojistného v r. 2000.

2

Umístit aktiva, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy
v souladu s vyhlá‰kou pouÏívanou poji‰Èovnou v termínu
uloÏeném Úﬁadem

2

ovlivnûno i nûkter˘mi tzv. „dûtsk˘mi nemocemi”. ·lo napﬁ.

PﬁedloÏit chybûjící interní smûrnice

1

o postupné sjednocování dokladÛ prokazujících uzavﬁení

Dopracovat provozní systém a odstranit provozní nedostatky

1

POPV, které jsou vydávány jednotliv˘mi poji‰Èovnami,

Povinnost aktuálnû úãtovat technické rezervy

1

a odstraÀování rozporÛ mezi poãtem evidovan˘ch vozidel

Povinnost uhradit finanãní pokutu v celkové v˘‰i 5,5 mil. Kã

2

a poãtem uzavﬁen˘ch smluv. Problémy byly postupnû ﬁe‰eny

V prvním roce ãinnosti bylo fungování nového systému

a âKP v prvním roce své faktické existence dosáhla plné
V prÛbûhu roku 2000 byly kontrolou „od stolu“ i kontro-

provozní schopnosti ve v‰ech sv˘ch hlavních ãinnostech.

lou „na místû“ vãas podchyceny nedostatky v ãinnosti

PﬁestoÏe pﬁelomov˘ rok 2000 byl pro úsek POPV velice

poji‰Èoven a v dÛsledku pﬁijat˘ch nápravn˘ch opatﬁení

nároãn˘, lze konstatovat, Ïe nov˘ systém je Ïivotaschopn˘.

nedo‰lo k váÏnému ohroÏení zájmÛ spotﬁebitelÛ. Velk˘

Zámûr reformy — dosáhnout vy‰‰í transparentnosti

v˘znam s ohledem na ochranu klientÛ mûla i kontrola

a vût‰í ochrany spotﬁebitele u tohoto typu poji‰tûní se

aktiv ve dvou poji‰Èovnách, kde Úﬁad následnû rozhodl

daﬁí naplÀovat.

o zavedení nucené správy.
V rámci udûlen˘ch povolení k provozování ãinnosti POPV
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Úﬁad na základû kontrolních zji‰tûní v roce 2000 spolupra-

byl stanoven specifick˘ reÏim pro sledování základních

coval ve dvou pﬁípadech s orgány ãinn˘mi v trestním

ukazatelÛ v˘voje tohoto produktu. ProtoÏe oblast je velmi
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riziková, mÛÏe se dotknout prakticky kaÏdého úãastníka
silniãního provozu a v urãit˘ch pﬁípadech i mÛÏe velmi
váÏnû ohrozit stabilitu poji‰Èovny. Poji‰Èovny vykazovaly
státnímu dozoru základní údaje, podle nichÏ byly posuzovány jejich ekonomické v˘sledky. Ve dvou z nich byla
zahájena kontrola „na místû“.

■ 7.4 STÍÎNOSTI A PODNùTY
Souãástí dozorové ãinnosti je i vyﬁizování obãansk˘ch podání. V roce 2000 Ministerstvo financí zaevidovalo celkem
106 písemn˘ch podání klasifikovan˘ch jako stíÏnosti, dotazy a podnûty, které se t˘kaly problematiky poji‰Èovnictví.
Z uvedeného poãtu doruãen˘ch písemností bylo 49 stíÏností, 43 dotazÛ, 4 návrhy na zmûnu zákonÛ, 3 informace
a 7 podání bylo zaﬁazeno jako „ostatní”.
K Ïivotnímu poji‰tûní bylo doruãeno 7 podání, k neÏivotnímu
poji‰tûní celkem 83 podání, z toho 33 podání se t˘kalo problematiky zákona ã. 168/1999 Sb. Dal‰ích 16 podání bylo
formulováno jako Ïádosti o metodick˘ v˘klad nûkter˘ch
ustanovení zákona ã. 363/1999 Sb. a zákona ã. 168/1999
Sb. nebo Ïádosti o v˘klad obecn˘ch pojmÛ pﬁedmûtn˘ch
zákonn˘ch norem. Z celkového poãtu podan˘ch stíÏností
bylo 15 (tj. cca 30 % v‰ech podan˘ch stíÏností) posouzeno
jako stíÏnosti oprávnûné, v jednom pﬁípadû byl poji‰Èovnû
zaslán dopis s v˘tkou.
Ve‰kerá obdrÏená podání Úﬁad vyuÏívá jako podklad pro
vlastní kontrolní ãinnost i pro ãinnost v oblasti metodické
a legislativní.
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Okresní úﬁad je dle zákona ã. 168/1999 Sb. pﬁíslu‰n˘m
správním orgánem ve vûci ukládání pokut za poru‰ení
povinností vlastníkÛ motorov˘ch vozidel. Ministerstvo
financí, tedy Úﬁad, je podle zákona ã. 200/ 1990 Sb.
Ústﬁedním orgánem státní správy v tûchto vûcech.
V prvním roce úãinnosti zákona ã. 168/1999 Sb. bylo Úﬁadem vyﬁízeno celkem 56 pﬁípadÛ ve vûci pﬁestupkového
ﬁízení, z toho 25 odvolání proti rozhodnutí okresních úﬁadÛ
a 17 odpovûdí na dotazy ke konkrétním pﬁípadÛm pﬁestupkového ﬁízení. Proti rozhodnutí Úﬁadu o odvolání byla
v jednom pﬁípadû podána Ïaloba u pﬁíslu‰ného soudu
(dosud v jednání).
Absence nûkter˘ch opatﬁení jako napﬁ. zavedení nucené
správy se negativnû projevila i v pﬁípadû ﬁe‰ení situace
POJI·ËOVNY MORAVA, a.s.
JiÏ od roku 1999 se tehdej‰í odbor poji‰Èovnictví a penzijního pﬁipoji‰tûní MF zab˘val pﬁípravou a následnou realizací Naﬁízení vlády ã. 232/1999 Sb., o poskytnutí finanãní
pomoci osobám poji‰tûn˘m u POJI·ËOVNY MORAVA a.s.,
jejichÏ majetek byl postiÏen povodnûmi v roce 1997.
Poãátkem roku 2000 evidovalo MF 1478 Ïádostí. âástka
vyãlenûná ze státního rozpoãtu nepokr˘vala nároky po‰kozen˘ch, a proto bylo tﬁeba Ïádosti velmi peãlivû posoudit
z hlediska zamezení neoprávnûn˘ch v˘plat. Îádosti byly
zpracovány ve spolupráci s âeskou asociací poji‰Èoven
a dne 17.5.2000 bylo vystaveno 1478 rozhodnutí ve správním ﬁízení. Mnozí Ïadatelé podali rozklad a také bylo tﬁeba
vyãkat uzavﬁení nûkolika dûdick˘ch ﬁízení. Seznam zájemcÛ finanãní pomoci a pﬁidûlen˘ch ãástek byl pﬁipraven
Úﬁadem v záﬁí roku 2000, takÏe takÏe územní úﬁady pﬁistoupily k v˘platám v ﬁíjnu téhoÏ roku. Cel˘ proces v˘plat
byl dokonãen poãátkem prosince 2000 a celková vyplacená
ãástka ãinila 65,035.301 Kã.
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9. SEZNAM

POUÎIT¯CH ZKRATEK

A ZKRÁCEN¯CH V¯RAZÒ

CP

Cenné papíry

âR

âeská republika

âKP

âeská kanceláﬁ pojistitelÛ

âNB

âeská národní banka

âSFR

âeskoslovenská federativní republika

ES

Evropská spoleãenství

EU

Evropská unie

HDP

Hrub˘ domácí produkt

IAIS

International Association of Insurance
Supervisors

IMF

International Monetary Fund

MF

Ministerstvo financí

OECD

Organization for Economic Co-operation and
Development

OPM

Odpovûdn˘ pojistn˘ matematik

POPV

Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla

SRN

Spolková republika Nûmecko

TAIEX

Technical Assistance Information Exchange
Office

Úﬁad

Úﬁad státního dozoru v poji‰Èovnictví
a penzijním pﬁipoji‰tûní

VPP

V‰eobecné pojistné podmínky

WB

World Bank

WTO

World Trade Organization
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10. SEZNAM

P¤ÍLOH

P¤ÍLOHA â. 1

Pﬁehled právních pﬁedpisÛ v ãasovém
sledu jejich vydání

P¤ÍLOHA â. 2

A

Pﬁehled poji‰Èoven, které mûly povolení
dozorového orgánu k podnikání
v poji‰Èovnictví k 31. 12. 2000

P¤ÍLOHA â. 2

B

Pﬁehled poji‰Èoven, které mûly povolení
dozorového orgánu k podnikání
v poji‰Èovnictví k 30. 6. 2001

P¤ÍLOHA â. 3

A

Seznam odpovûdn˘ch pojistn˘ch
matematikÛ zapsan˘ch do 31. 12. 2000

P¤ÍLOHA â. 3

B

Seznam odpovûdn˘ch pojistn˘ch
matematikÛ zapsan˘ch v období
od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001
Pﬁehled poji‰Èoven provozujících poji‰tûní

P¤ÍLOHA â. 4

odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla podle zákona
ã. 168/1999 Sb. k 30. 6. 2001
Pﬁehled poji‰Èoven, které obdrÏely

P¤ÍLOHA â. 5

povolení provozovat poji‰Èovací ãinnosti
podle pojistného odvûtví ã. 15 (poji‰tûní
záruky) pro povinné poji‰tûní záruky
cestovní kanceláﬁe v pﬁípadû jejího úpadku
P¤ÍLOHA â. 6

A

V˘voj poãtu poji‰Èoven v letech
1993-2000 (ãlenûní podle povoleného
odvûtví) — graf

P¤ÍLOHA â. 6

B

V˘voj poãtu poji‰Èoven v letech
1993-2000 (ãlenûní podle pÛvodu
kapitálu) — graf

P¤ÍLOHA â. 7

V˘voj prÛmûrné v˘‰e základního kapitálu
v letech 1993-2000 — graf

P¤ÍLOHA â. 8

V˘voj pﬁedepsaného pojistného
v letech 1993-2000 — graf
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P¤ÍLOHA â. 9

V˘voj nákladÛ na pojistná plnûní
v letech 1993-2000 — graf

P¤ÍLOHA â. 10

V˘voj poãtu pracovníkÛ poji‰Èoven
v letech 1993-2000 — graf

P¤ÍLOHA â. 11

V˘voj v˘‰e technick˘ch rezerv
v letech 1995-2000 — graf

P¤ÍLOHA â. 12

Finanãní umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem
jsou technické rezervy,
v letech 1995-2000 — graf

P¤ÍLOHA â. 13

Rozvaha poji‰Èoven k 31. 12. 2000 celkem
za âeskou republiku

P¤ÍLOHA â. 14

V˘kaz ziskÛ a ztrát poji‰Èoven
k 31. 12. 2000 celkem za âeskou republiku

38

P¤ÍLOHA â.1

P¤ÍLOHA â. 1
Pﬁehled právních pﬁedpisÛ v ãasovém sledu jejich vydání

145/1934 Sb.,

zákon o pojistné smlouvû

189/1950 Sb.,

zákon o pojistné smlouvû

40/1964 Sb.,

obãansk˘ zákoník

65/1965 Sb.,

zákoník práce

82/1966 Sb.,

zákon o poji‰Èovnictví

200/1990 Sb.,

zákon o pﬁestupcích

185/1991 Sb.,

zákon o poji‰Èovnictví

259/1991 Sb.,

vyhlá‰ka ministerstva financí, kterou se stanoví zpÛsob tvorby a pouÏití úãelov˘ch pojistn˘ch fondÛ

455/1991 Sb.,

zákon o Ïivnostenském podnikání

513/1991 Sb.,

obchodní zákoník

552/1991 Sb.,

zákon o státní kontrole

563/1991 Sb.,

zákon o úãetnictví

591/1992 Sb.,

zákon o cenn˘ch papírech

320/1993 Sb.,

zákon, kter˘m se mûní a doplÀuje zákon âeské národní rady ã. 185/1991 Sb., o poji‰Èovnictví

52/1994 Sb.,

vyhlá‰ka ministerstva financí, kterou se stanoví tvorba, pouÏití a zpÛsob umístûní prostﬁedkÛ
technick˘ch rezerv poji‰Èovny

60/1995 Sb.,

zákon, kter˘m se mûní a doplÀuje zákon âeské národní rady ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovnû âeské republiky, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zákon âeské národní rady ã. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborov˘ch, podnikov˘ch a dal‰ích zdravotních poji‰Èovnách, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ zákon ã. 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ,
a zákon âeské národní rady ã. 185/1991 Sb., o poji‰Èovnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

159/1999 Sb.,

zákon o nûkter˘ch podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o zmûnû zákona ã. 40/1964 Sb.,
obãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a zákona ã. 455/1991 Sb., o Ïivnostenském podnikání
(Ïivnostensk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

168/1999 Sb.,

zákon o poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla a o zmûnû nûkter˘ch
souvisejících zákonÛ ( zákon o poji‰tûní odpovûdnosti z provozu vozidla)

232/1999 Sb.,

naﬁízení vlády o poskytnutí finanãní pomoci osobám poji‰tûn˘m u POJI·ËOVNY MORAVA, a.s.,
jejichÏ majetek byl postiÏen povodnûmi v roce 1997

363/1999 Sb.,

zákon o poji‰Èovnictví a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o poji‰Èovnictví)

75/2000 Sb.,

vyhlá‰ka ministerstva financí, kterou se provádí zákon ã 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví a o zmûnû
nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o poji‰Èovnictví)
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P¤ÍLOHA â.2A

P¤ÍLOHA â. 2

A

Pﬁehled poji‰Èoven, které mûly povolení dozorového orgánu k podnikání v poji‰Èovnictví k 31. 12. 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

40

Allianz poji‰Èovna, a.s.
CERTUSIA, poji‰Èovna a.s.
Cestovní poji‰Èovna ADRIA Way druÏstvo
Commercial Union, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.
âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s.
âeská podnikatelská poji‰Èovna, a.s.
âeská poji‰Èovna a.s.
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
âeská úrazová poji‰Èovna,a.s.
âesko-rakouská poji‰Èovna, a.s.
âP DIRECT poji‰Èovna, a.s.
âS — Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.
âSOB Poji‰Èovna a.s.
D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany,a.s.
Evropská Cestovní Poji‰Èovna,a.s.
Exportní garanãní a poji‰Èovací spoleãnost, a.s.
Generali Poji‰Èovna a.s.
GERLING-Konzern V‰eobecná poji‰Èovací
akciová spoleãnost-organizaãní sloÏka
GOTHAER VERSICHERUNGEN
— poboãka pro âeskou republiku
HALALI, v‰eobecná poji‰Èovna,a.s.
Hasiãská vzájemná poji‰Èovna a.s.
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
organizaãní sloÏka
IPB Poji‰Èovna, a.s.
Komerãní poji‰Èovna, a.s.
Kooperativa, poji‰Èovna, a.s.
KRAVAG-SACH, Poji‰Èovna nûmecké silniãní
dopravy, vzájemn˘ poji‰Èovací spolekorganizaãní sloÏka pro âeskou republiku
Nationale Nederlanden poji‰Èovna, a.s.
Nationale-Nederlanden Ïivotní poji‰Èovna,
organizaãní sloÏka
POJI·ËOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Poji‰Èovna Slavia a.s.
Poji‰Èovna UNIVERSAL, a.s.
POJI·ËOVNA PATRIE, a.s.
PRVNÍ AMERICKO-âESKÁ POJI·ËOVNA, a.s.
První ãeská servisní poji‰Èovna a.s.
Triglav poji‰Èovna, a.s.
Union poji‰Èovna, a.s.
VICTORIA poji‰Èovna,a.s.
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna âR
Winterthur poji‰Èovna, a.s.
Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.
Zürich Versicherungs-Gesellschaft, organizaãní sloÏka

¤ímská 12, 120 00 Praha 2
U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Mírové námûstí 3d/519, 703 00 Ostrava
Lond˘nská 41, 120 21 Praha 2
Jankovcova 2, 170 88 Praha 7
Budûjovická 5/64, 140 00 Praha 4
Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4
Bûlohorská 37, 169 00 Praha 6
Masarykovo náb. 28, 110 00 Praha 1
Bûlohorská 19, 160 12 Praha 6
Molákova 11, 186 00 Praha 8
Smilova 547, 530 02 Pardubice
Sladkovského 383, 530 02 Pardubice
Rostovská 25, 101 00 Praha 10
Kozí 5/916, 111 21 Praha 1
Vodiãkova 34, 112 21 Praha 1
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2
Na Zátorce 5, 160 00 Praha 6
Radimova 36/2257, 169 00 Praha 6
Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1
¤ímská 45, 120 00 Praha 2

V Jámû 12, 110 00 Praha 1
Smilova 315, 530 02 Pardubice
Jindﬁi‰ská 17, 111 21 Praha 1
Templová 5, 110 01 Praha 1

·meralova 7, 170 00 Praha 7
NádraÏní 25, 150 00 Praha 5
NádraÏní 25, 150 00 Praha 5
Na Rybníãku 5, 120 00 Praha 2
Ve struhách 27/1076, 160 00 Praha 6
Hradební 768/9, 110 15 Praha 1
Braunova 1, 150 00 Praha 5
V celnici 10, 117 21 Praha 1
Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla
Novobranská 1, 602 00 Brno
Gorkého ul. 2, 702 00 Ostrava
Francouzská 28, 120 00 Praha 2
Orlická ul. ã. 4/2020, 130 00 Praha 3
Panská 7, 110 00 Praha 1
Janáãkovo nábﬁ. 41, 150 21 Praha 5
Mile‰ovská 5/1136, 130 00 Praha 3

P¤ÍLOHA â.2B

P¤ÍLOHA â. 2

B

Pﬁehled poji‰Èoven, které mûly povolení dozorového orgánu k podnikání v poji‰Èovnictví k 30. 6. 2001
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Allianz poji‰Èovna, a.s.
CERTUSIA, poji‰Èovna a.s.
Cestovní poji‰Èovna ADRIA Way druÏstvo
Commercial Union, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.
âESCOB, úvûrová poji‰Èovna, a.s.
âeská podnikatelská poji‰Èovna, a.s.
âeská poji‰Èovna a.s.
âeská poji‰Èovna ZDRAVÍ a.s.
âeská úrazová poji‰Èovna,a.s.
âP DIRECT poji‰Èovna, a.s.
âS — Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.
âSOB Poji‰Èovna a.s.
D.A.S. poji‰Èovna právní ochrany,a.s.
Evropská Cestovní Poji‰Èovna,a.s.
Exportní garanãní a poji‰Èovací spoleãnost,a.s.
Generali Poji‰Èovna a.s.
GERLING-Konzern V‰eobecná poji‰Èovací akciová
spoleãnost-organizaãní sloÏka
GOTHAER VERSICHERUNGEN
— poboãka pro âeskou republiku
HALALI, v‰eobecná poji‰Èovna,a.s.
Hasiãská vzájemná poji‰Èovna a.s.
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizaãní sloÏka
IPB Poji‰Èovna, a.s.
Komerãní poji‰Èovna, a.s.
Kooperativa, poji‰Èovna, a.s.
KRAVAG-SACH, Poji‰Èovna nûmecké silniãní dopravy, vzájemn˘
poji‰Èovací spolek- organizaãní sloÏka pro âeskou republiku
Nationale Nederlanden poji‰Èovna, a.s.
Nationale-Nederlanden Ïivotní poji‰Èovna, organizaãní sloÏka
POJI·ËOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.
Poji‰Èovna Slavia a.s.
Poji‰Èovna UNIVERSAL, a.s.
PRVNÍ AMERICKO-âESKÁ POJI·ËOVNA, a.s.
První ãeská servisní poji‰Èovna a.s.
Triglav poji‰Èovna, a.s.
Union poji‰Èovna, a.s.
UNIQA poji‰Èovna, a.s.
VICTORIA poji‰Èovna,a.s.
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna âR
Winterthur poji‰Èovna, a.s.
Wüstenrot, Ïivotní poji‰Èovna, a.s.
Zürich Versicherungs-Gesellschaft, organizaãní sloÏka

¤ímská 12, 120 00 Praha 2
U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Mírové námûstí 3d/519, 703 00 Ostrava
Lond˘nská 41, 120 21 Praha 2
Jankovcova 2, 170 88 Praha 7
Budûjovická 5/64, 140 00 Praha 4
Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4
Bûlohorská 37, 169 00 Praha 6
Masarykovo náb. 28, 110 00 Praha 1
Molákova 11, 186 00 Praha 8
Smilova 547, 530 02 Pardubice
Sladkovského 383, 530 02 Pardubice
Rostovská 25, 101 00 Praha 10
Kozí 5/916, 111 21 Praha 1
Vodiãkova 34, 112 21 Praha 1
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2
Na Zátorce 5, 160 00 Praha 6
Radimova 36/2257, 169 00 Praha 6
Jungmannova 32/25, 117 18 Praha 1
¤ímská 45, 120 00 Praha 2
V Jámû 12, 110 00 Praha 1
Smilova 315, 530 02 Pardubice
Jindﬁi‰ská 17, 111 21 Praha 1
Templová 5, 110 01 Praha 1
·meralova 7, 170 00 Praha 7
NádraÏní 25, 150 00 Praha 5
NádraÏní 25, 150 00 Praha 5
Na Rybníãku 5, 120 00 Praha 2
Ve struhách 27/1076, 160 00 Praha 6
Hradební 768/9, 110 15 Praha 1
V celnici 10, 117 21 Praha 1
Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla
Novobranská 1, 602 00 Brno
Gorkého ul. 2, 702 00 Ostrava
Bûlohorská 19, 160 12 Praha 6
Francouzská 28, 120 00 Praha 2
Orlická ul. ã. 4/2020, 130 00 Praha 3
Panská 7, 110 00 Praha 1
Janáãkovo nábﬁ. 41, 150 21 Praha 5
Mile‰ovská 5/1136, 130 00 Praha 3
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P¤ÍLOHA â.3A,3B

P¤ÍLOHA â. 3

42

P¤ÍLOHA â. 3

A

B

Seznam odpovûdn˘ch pojistn˘ch matematikÛ

Seznam odpovûdn˘ch pojistn˘ch matematikÛ

zapsan˘ch do 31.12.2000

zapsan˘ch v období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001

poﬁ.
ãíslo

Jméno

zapsán dne

poﬁ.
ãíslo

Jméno

zapsán dne

001

RNDr. Jarmila ·lechtová

1.4.2000

031

RNDr. Jan Brebera

13.1.2001

002

Prof. RNDr. Tomá‰ Cipra, DrSc.

1.4.2000

032

Mgr. Vladimír Krejãí

19.1.2001

003

RNDr. Tomá‰ Herbst, CSc.

1.4.2000

033

Martin John Brooks

17.1.2001

004

Mgr. Jiﬁí Blanda

1.4.2000

034

Mgr. Pavel Martynek

18.1.2001

005

RNDr. Václav ·afanda

10.4.2000

035

RNDr. Rudolf Kuãera

5.3.2001

006

RNDr. Ivo Drápela

27.4.2000

036

Mgr. Ing. Václav Bohdaneck˘

9.4.2001

007

Mgr. Petr Zahrádka

22.5.2000

037

Prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc.

19.6.2001

008

Mgr. Jan ·rámek

22.5.2000

038

Mgr. Petr Bohumsk˘

22.6.2001

009

Mgr. Jiﬁí BûÈák

22.5.2000

010

Mgr. Josef Luká‰ek

22.5.2000

011

RNDr. Josef Chaloupka, CSc.

22.5.2000

012

RNDr. Vít ·roller

22.5.2000

013

Mgr. Martin Janeãek

30.5.2000

014

RNDr. Zuzana Kepková

015

RNDr. Helena Radovanská

14.6.2000

016

Mgr. Jiﬁí Fialka

19.6.2000

017

Mgr. Bohuslav Vorel

20.6.2000

018

Mgr. Jan Hora

23.6.2000

019

Ing. Karel Here‰

26.6.2000

020

Andreas Gadmer

26.6.2000

021

Mgr. Lubo‰ Kavalíﬁ

28.6.2000

022

RNDr. Pavel Semela

30.6.2000

023

Mgr. Hana Pleskaãová

19.7.2000

024

Ing. Martin Hromádko

19.7.2000

025

RNDr. Radovan Gregor, CSc.

19.7.2000

026

Mgr. Ivana Plundrová

21.7.2000

027

Mgr. Jana Popelová

30.8.2000

028

Mgr. ·árka DoleÏalová

27.9.2000

029

Doc. RNDr. Václav Sedláãek, CSc.

8.12.2000

030

Mgr. Kateﬁina ·muková

11.12.2000

7.6.2000

P¤ÍLOHA â.4,5

P¤ÍLOHA â. 4
Pﬁehled poji‰Èoven provozujících poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla
podle zákona ã. 168/1999 Sb. k 30. 6. 2001
1.

Allianz poji‰Èovna, a.s.

¤ímská 12, 120 00 Praha 2

2.

âeská podnikatelská poji‰Èovna, a.s.

Budûjovická 5/64, 140 00 Praha 4

3.

âeská poji‰Èovna a.s.

Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4

4.

âS — Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.

Smilova 547, 530 02 Pardubice

5.

âSOB Poji‰Èovna a.s.

Sladkovského 383, 530 02 Pardubice

6.

Generali Poji‰Èovna a.s.

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2

7.

IPB Poji‰Èovna, a.s.

Smilova 315, 530 02 Pardubice

8.

Komerãní poji‰Èovna, a.s.

Jindﬁi‰ská 17, 111 21 Praha 1

9.

Kooperativa, poji‰Èovna, a.s.

Templová 5, 110 01 Praha 1

10.

Union poji‰Èovna, a.s.

Gorkého ul. 2, 702 00 Ostrava

11.

UNIQA poji‰Èovna, a.s.

Bûlohorská 19, 160 12 Praha 6

12.

Zürich Versicherungs-Gesellschaft, organizaãní sloÏka

Mile‰ovská 5/1136, 130 00 Praha 3

P¤ÍLOHA â. 5
Pﬁehled poji‰Èoven, které obdrÏely povolení provozovat poji‰Èovací ãinnosti podle pojistného odvûtví ã. 15
(poji‰tûní záruky) pro povinné poji‰tûní záruky cestovní kanceláﬁe v pﬁípadû jejího úpadku
1.

Allianz poji‰Èovna, a.s.

¤ímská 12, 120 00 Praha 2

2.

âeská podnikatelská poji‰Èovna, a.s.

Budûjovická 5/64, 140 00 Praha 4

3.

âeská poji‰Èovna a.s.

Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4

4.

âS — Îivnostenská poji‰Èovna, a.s.

Smilova 547, 530 02 Pardubice

5.

Generali Poji‰Èovna a.s.

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2

6.

IPB Poji‰Èovna, a.s.

Smilova 315, 530 02 Pardubice

7.

Komerãní poji‰Èovna, a.s.

Jindﬁi‰ská 17, 111 21 Praha 1

8.

Kooperativa, poji‰Èovna, a.s.

Templová 5, 110 01 Praha 1

9.

UNIQA poji‰Èovna, a.s.

Bûlohorská 19, 160 12 Praha 6

10.

Zürich Versicherungs-Gesellschaft, organizaãní sloÏka

Mile‰ovská 5/1136, 130 00 Praha 3

Pozn.: Cestovní poji‰Èovna ADRIA Way druÏstvo provozuje povinné poji‰tûní záruky cestovní kanceláﬁe v pﬁípadû jejího
úpadku na základû v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek schválen˘ch s platností do 31.3.2002 (bez udûlení povolení pro
odvûtví ã. 15) s územním omezením pouze na evropské státy, kromû evropské ãásti Ruska a Turecka.
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P¤ÍLOHA â.6A,6B

P¤ÍLOHA â. 6

A

V˘voj poãtu poji‰Èoven v letech 1993-2000 (ãlenûní podle povolen˘ch odvûtví)
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P¤ÍLOHA â. 6
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B

V˘voj poãtu poji‰Èoven v letech 1993-2000 (ãlenûní podle pÛvodu kapitálu)

■ organizaãních sloÏek ■ s pﬁevaÏujícím zahraniãním kapitálem

■ s pﬁevaÏujícím tuzemsk˘m kapitálem
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P¤ÍLOHA â.7,8

P¤ÍLOHA â. 7
V˘voj prÛmûrné v˘‰e základního kapitálu v letech 1993-2000 (v mil. Kã)
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P¤ÍLOHA â. 8
V˘voj pﬁedepsaného pojistného v letech 1993-2000 (v mil. Kã)

■ Ïivotní poji‰tûní ■ neÏivotní poji‰tûní ■ celkem
80 000
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70 000
62 784

60 000
55 637

50 000
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0
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P¤ÍLOHA â.9,10

P¤ÍLOHA â. 9
V˘voj nákladÛ na pojistná plnûní v letech 1993-2000 (v mil. Kã)
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P¤ÍLOHA â. 10
V˘voj poãtu pracovníkÛ poji‰Èoven v letech 1993-2000
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1995

1996

P¤ÍLOHA â.11,12

P¤ÍLOHA â. 11
V˘voj v˘‰e technick˘ch rezerv v letech 1995-2000 (v mil. Kã)
140 000
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P¤ÍLOHA â. 12
Finanãní umístûní aktiv, jejichÏ zdrojem jsou technické rezervy v letech 1995-2000

■ nemovitosti ■ majetkové CP ■ dluhopisy ■ pÛjãky ■ depozita ■ ostatní
100%

10,6
90%

12,8
1,2

80%
70%

34,7

34,7

33,9
7,4

60%

11,1

11,1

36,1
8,2

50%
40%

64,4
2,6

30%

28,8

30,8

36,4

13,7

37,5

20%
10%

59,8

11,7

18,8

16,1

15,0

10,0

7,9

7,6

6,6

7,3

7,3

8,2

7,7

1995

1996

1997

1998

1999

2000

0%

47

P¤ÍLOHA â.13

ROZVAHA POJI·ËOVEN k 31.12.2000
Celkem za v‰echny poji‰Èovny vãetnû âKP ( v tisících Kã)
Legenda
a
I. AKTIVA
Nehmotn˘ majetek
20)
Zﬁizovací v˘daje
(201)
Goodwill
(202)
Finanãní umístûní (investice)
(10 aÏ 14)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
(10)
Pozemky a stavby provozní
(101 AE, 102 AE)
Fin. umísÈ. v podnicích tﬁetích osob a ostat.dlouhodob.pohl.
(11)
Majetk. úãasti v podnicích s rozhod. vlivem
(111)
Majetk. úãasti v podnicích s podstat. vlivem
(112)
Obligace a ostatní dluhopisy, pÛjãky-podniky s rozhod. vlivem
(113, 114)
Obligace a ostatní dluhopisy, pÛjãky-podniky s podstat. vlivem
(115, 116)
Ostatní majetkové úãasti a ostatnídlouhodobé pohledávky
(117, 118)
Ostatní finanãní umístûní
(12)
Cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
(121)
Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem
(122)
Finanãní umístûní v invest. spoleãnostech a investiãních fondech
(123 AE)
Finanãní umístûní ve sdruÏeních s právní subjektivitou
(123 AE)
Finanãní umístûní ve sdruÏeních bez právní subjektivity
(123 AE)
Hypotekární pÛjãky
(124)
Ostatní pÛjãky
(125)
Depozita u bank
(126)
Ostatní finanãní umístûní
(127)
Pohledávky ze sloÏen˘ch depozit
(131)
Finanãní umístûní jménem poji‰tûn˘ch
(14)
Pohledávky
(30, 32, z 35, z 37)
Pohledávky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní
30)
Pohledávky za pojistníky
(301, 308 AE)
Pohledávky za zprostﬁedkovateli
(302, 308 AE)
Pohledávky pﬁi operacích zaji‰tûní
(303, 308 AE)
Pohledávky za upsané základní jmûní
(321)
Ostatní pohledávky
(32, z 35, z 37)
Ostatní aktiva
(21 aÏ 25)
Hmotn˘ movit˘ majetek
(21)
Provozní movit˘ majetek
(211 AE)
Hmotn˘ majetek neodpisovan˘
(216)
Poﬁízení majetku
(22)
Poskyt.zálohy na poﬁíz.nehmot.majetku
(222)
Ostatní aktiva
(25)
Pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek
(23)
BûÏné úãty
(235, 234)
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
(231, 232 AE)
·eky
(232 AE)
Vlastní akcie
(237)
Pﬁechodné úãty aktiv
(z 39)
Úroky a nájemné
(391 AE)
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy
(391 AE)
Ostatní pﬁechodné úãty aktiv
(z 39)
Neuhrazená ztráta minul˘ch let
(414)
Ztráta bûÏného úãetního období
AKTIVA CELKEM
II. PASIVA
Základní jmûní a fondy
(40,41)
Základní jmûní
(401)
Emisní áÏio
(402)
Jiné kapitálová úãty
(403, 404)
Rezervní fond z nového ocenûní
(405)
Zákonn˘ rezervní fond
(411)
Ostatní fondy
(412)
Technické rezervy
(44 mimo 446)
Rezerva na pojistné jin˘ch období
(441)
Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
(442)
Rezerva na pojistná plnûní
(443)
Rezerva na prémie a slevy
(444)
Rezerva na vyrovnávání mimoﬁ.rizik a Ostatní techn.rezervy
(445) a (449)
Rezerva na krytí závazkÛ z finanã.umístûní jménem poji‰tûn˘ch
(446)
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
(45)
Zákonné rezervy
(451)
Jiné rezervy
(452, 459)
Závazky ze sloÏen˘ch depozit
(461)
Podﬁízená pasiva
(zejm.z 36,z 48)
Závazky
(33, z 35,36, z 37, 47,48)
Závazky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní
(33)
Závazky vÛãi poji‰tûn˘m
(331, 338 AE)
Závazky vÛãi zprostﬁedkovatelÛm
(332, 338 AE)
Závazky pﬁi operacích zaji‰tûní
(333, 338 AE)
PÛjãky zaruãené dluhopisem
(367, 487)
PÛjãky zaruãené dluhopisem v konvertibilní mûnû
(367 AE, 487 AE)
Bankovní úvûry
(365, 366, 471)
Závazky daÀové
(z 37)
Závazky soc.zabezpeãení a zdrav.poji‰tûní
(z 355)
Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem
(481)
Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem
(482)
Ostatní závazky
(z 35, z 36, z 37, 472, z 48)
Pﬁechodné úãty pasiv
(z 39)
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let
(413)
Zisk bûÏného úãetního období
PASIVA CELKEM
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âistá v˘‰e
âíslo
minulého
ﬁádku úãetn. období
b
1
x
11
627 099
12
12 259
13
0
14
125 901 061
15
11 154 104
16
5 715 905
17
10 586 809
18
4 188 282
19
1 111 933
20
231 221
21
0
22
5 055 373
23
103 424 407
24
4 531 295
25
56 710 925
26
1 661 438
27
430
28
0
29
13 245
30
1 428 700
31
38 337 489
32
740 885
33
35 277
34
700 464
35
11 715 239
36
7 045 125
37
5 051 509
38
103 105
39
1 890 511
40
238 400
41
4 431 714
42
9 091 457
43
1 869 639
44
1 737 186
45
132 453
46
996 718
47
480 978
48
2 646 947
49
3 578 153
50
3 301 121
51
158 439
52
0
53
118 593
54
7 019 456
55
339 266
56
2 734 144
57
3 946 046
58
1 867 409
59
985 969
60
157 207 690
x
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

20 424 397
13 017 791
488 348
5 004 485
0
477 043
1 436 730
109 268 167
8 894 214
74 567 913
21 998 050
528 040
3 279 950
700 464
515 308
16 505
498 803
371 272
0
16 421 102
9 597 131
6 341 568
421 791
2 833 772
0
0
475 990
467 894
189 935
10 882
0
5 679 270
5 242 920
2 242 874
2 021 186
157 207 690

Hrubá
v˘‰e
2

Úprava
3

âistá v˘‰e
4

1 586 374
66 235
0
158 286 686
13 605 229
3 517 070
13 435 696
6 009 379
796 787
465 793
37 250
6 126 487
129 561 460
7 975 113
94 512 486
1 306 625
430
0
43
1 269 774
19 639 655
4 857 334
23 911
1 660 390
26 036 514
14 214 633
10 977 695
183 589
3 053 349
461 260
11 360 621
9 841 539
5 227 551
5 085 182
142 369
657 276
259 259
66 067
3 890 645
3 591 824
179 375
0
119 446
6 910 405
280 009
2 695 018
3 935 378
993 364
1 653 766
205 308 648

991 224
58 659
0
15 908 878
2 754 836
592 018
3 993 439
518 187
33 803
300 322
37 250
3 103 877
9 149 406
241 556
873 331
897
0
0
0
824 111
2 614 655
4 594 856
0
11 197
6 385 842
3 508 017
3 470 425
37 592
0
0
2 877 825
3 293 275
3 204 794
3 203 485
1 309
87 976
25 249
0
505
505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 579 219

595 150
7 576
0
142 377 808
10 850 393
2 925 052
9 442 257
5 491 192
762 984
165 471
0
3 022 610
120 412 054
7 733 557
93 639 155
1 305 728
430
0
43
445 663
17 025 000
262 478
23 911
1 649 193
19 650 672
10 706 616
7 507 270
145 997
3 053 349
461 260
8 482 796
6 548 264
2 022 757
1 881 697
141 060
569 300
234 010
66 067
3 890 140
3 591 319
179 375
0
119 446
6 910 405
280 009
2 695 018
3 935 378
993 364
1 653 766
178 729 429

125 397 962
13 378 037
82 656 730
23 430 319
802 014
5 130 862
1 650 465

9 488 366
2 715 363
103
6 552 465
126 089
94 346
0

21 273 112
13 331 494
237 870
5 890 000
0
648 916
1 164 832
115 909 596
10 662 674
82 656 627
16 877 854
675 925
5 036 516
1 650 465
812 403
8 492
803 911
497 430
0
23 414 136
9 167 466
4 769 586
527 195
3 870 685
0
0
520 970
376 482
185 792
13 719
0
13 149 707
5 777 898
3 735 655
5 658 734
178 729 429

P¤ÍLOHA â.14

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT POJI·ËOVEN k 31.12.2000
Celkem za v‰echny poji‰Èovny vãetnû âKP ( v tisících Kã)
Legenda
a

I. TECHNICK¯ ÚâET K NEÎIVOTNÍMU POJI·ËùNÍ
1. ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné:
Pﬁedepsané hrubé pojistné
(601)
Pﬁedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
(602)
Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období
(505-605)
Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období-podíl zaji‰ÈovatelÛ
(506-606)
2. Pﬁevedené v˘nosy z finanãního umístûní z netechnického úãtu
(611)
3. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné
(618-619)
4. Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné:
Náklady na pojistná plnûní
(501)
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní
(502)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní
(503-603)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní-podíl zaji‰ÈovatelÛ
(504-604)
5. Zmûna stavu ostat. techn. rezerv - oãi‰tûná
[(507-607)-(508-608)]
6. Prémie a slevy, oãi‰tûné
(514-515)
7. âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ:
Poﬁizovací náklady (v˘daje) na pojistné smlouvy
(511)
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
(511 AE)
Správní reÏie
(512)
Provize od zaji‰ÈovatelÛ (613) a podíly na ziscích, oãi‰tûné
(616-617) (-)
8. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
(518-519)
9. Zmûna stavu rezerv na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik
(509-609)
10. V¯SLEDEK technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní
(=712)
II. TECHNICK¯ ÚâET K ÎIVOTNÍMU POJI·TùNÍ
1. ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné:
Pﬁedepsané hrubé pojistné
(621)
Pﬁedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
(622)
Zmûna stavu rezervy na pojist.jin˘ch období-oãi‰tûná
[(523-623)-(524-624)]
2. V˘nosy z finanãního umístûní:
V˘nosy z majetkov˘ch úãastí (634) a v tom: rozhodující vliv
(634 AE)
v tom:
V˘nosy z ostatních finanãních umístûní a v tom: rozhodující vliv
v tom:
V˘nosy z pozemkÛ a staveb
(635)
V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní
(636)
PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(637)
V˘nosy z realizace finanãního umístûní
(638)
3. Nerealizované pﬁírÛstky hodnoty finanãního umístûní
*)
4. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné
(647-648)
5. Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné:
Náklady na pojistná plnûní
(521)
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní
(522)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní
(525-625)
Zmûna stavu rezervy na poj. plnûní-podíl zaji‰ÈovatelÛ
(526-626)
6. Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv:
Zmûna stavu rezerv pojistného Ïivotního poji‰tûní
(527-627)
Zmûna stavu rezerv pojist.Ïiv.poji‰tûní-podíl zaji‰ÈovatelÛ
(528-628)
Zmûna stavu ostat.tech.rezerv-oãi‰tûná
[(529-629)-(531-631)]
7. Prémie a slevy, oãi‰tûné
(536-541)
8. âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ:
Poﬁizovací náklady (v˘daje) na pojistné smlouvy
(532)
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
(532 AE)
Správní reÏie
(533)
Provize od zaji‰ÈovatelÛ (613) a podíly na ziscích, oãi‰tûné (641-642)
(-)
9. Náklady na finanãní umístûní:
Náklady na finanãní umístûní
(535)
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(537)
Náklady na realizaci finanãního umístûní
(538)
10. Nerealizované úbytky hodnoty finanãního umístûní
*)
11. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
(547-548)
12. Pﬁevod v˘nosÛ z finanãního umístûní na netechnick˘ úãet (-)
(649)
13. V¯SLEDEK technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
(=713)
III. NETECHNICK¯ ÚâET
1. V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní
(v˘sledek ﬁ.32)
2. V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
(v˘sledek ﬁ.68)
3. V˘nosy z finanãního umístûní:
V˘nosy z majetkov˘ch úãastí (651) a v tom: rozhodující vliv
(651 AE) v tom:
V˘nosy z ostatních finanãních umístûní a v tom: rozhodující vliv
v tom:
V˘nosy z pozemkÛ a staveb
(652)
V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní
(653)
PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(654)
V˘nosy z realizace finanãního umístûní
(655)
4. Pﬁevedené v˘nosy finanã.umístûní z tech.úãtu k Ïivot. poji‰tûní
(656)
5. Náklady na finanãní umístûní:
Náklady na finanãní umístûní
(551)
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(554)
Náklady na realizaci finanãního umístûní
(555)
6. Pﬁevod v˘nosÛ z finanã.umístûní na techn.úãet neÏivot. poji‰tûní
(657)
7. Ostatní v_nosy
(658,659,661)
8. ostatní náklady
558,559,561)
9. DaÀ z pﬁíjmÛ z bûÏné ãinnosti
(571,572,575)
10. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek po zdanûní
(711 AE)
11. Mimoﬁádné v˘nosy
(663)
12. Mimoﬁádné náklady
(563)
13. Mimoﬁádn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek
(711 AE)
14. DaÀ z pﬁíjmÛ z mimoﬁádné ãinnosti
(573,574)
15. Ostatní danû a poplatky
(562)
16. HOSPODÁ¤SK¯ V¯SLEDEK za úãetní období
(711)

âíslo
ﬁádku
b

x
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
x
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
x
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Základna
1

x
x
47 819 214
15 010 606
1 968 591
791 917
x
x
x
23 783 216
7 924 736
8 124 251
3 282 665
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
458 472
7 384 113
x
x
x
x
x
10 392 765
14 693
- 486 072
9 464
x
9 339 031
5 278
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
374 290
2 553 043
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mezisouãet
2

x
x
x
32 808 608
x
1 176 674
x
x
x
x
15 858 480
x
4 841 585
x
x
x
7 217 635
324 638
7 184 734
4 477 313
x
x
x
x
x
22 770 132
217 600
436 320
x
49 031
x
x
7 842 585
1 729 631
128 435 936
x
x
x
x
10 378 072
x
- 495 536
x
x
9 333 753
973 821
x
x
3 551 478
- 155 843
2 478 989
141 387
x
5 059 674
4 105 485
124 225 331
x
x
x
x
x
x
x
x
11 986
x
x
2 927 333
127 755
102 831 962
x
x
615 547
208 620
102 460 473
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

V˘sledek
3

x
x
x
x
x
31 631 934
444 748
2 231 562
x
x
x
x
20 700 066
1 820 376
158 398
x
x
x
x
10 249 694
2 292 500
- 88 140
- 824 650
x
x
x
x
22 116 212
x
x
x
x
x
x
138 057 183
x
127 194
x
x
x
x
9 882 536
x
x
x
10 307 574
103 975
x
x
x
x
5 733 237
x
x
x
133 390 490
x
255 557
257 454
369 766
x
- 824 650
369 766
x
x
x
x
x
x
105 899 036
257 454
x
x
x
103 284 640
444 730
2 212 705
3 038 959
- 2 730 433
3 876 415
647 596
493 593
154 003
31 379
- 5 927
4 004 966
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POZNÁMKY

50

grafická úprava:
vizuální komunikace mácha
vizual.kom@seznam.cz
tisk:
profiprint kolín
profiprint@kolin.cz

Státní dozor v poji‰Èovnictví
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