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ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVDDNÝCH ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU 

Prohlášení 

Prohlašujeme, že údaje uvedené v této pololetní zprávE odpovídají skutečnosti a že nebyly 
vynechány žádné podstatné informace, které by mohly ovlivnit správné a pUesné posouzení 
emitenta a jím vydaných cenných papír]. 

 
 
 
 
 
 
místopUedseda pUedstavenstva 

a finanční Ueditel 
 

 pUedseda pUedstavenstva 

 

 

 
          Petr Bohumský 

 
 Marek Jankovič 

 

OvEUení pololetní zprávy 

Pololetní zpráva ani konsolidovaná pololetní závErka nebyla ovEUena auditorem.  
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CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A SKUPINY ČESKÁ POJIŠZOVNA 

Profil skupiny České pojiš[ovny 

Česká pojiš[ovna je univerzální pojiš[ovnou poskytující celé spektrum služeb, pokrývající jak 
individuální životní a neživotní pojištEní, tak  pojištEní pro malé, stUední a velké klienty v oblasti 
pr]myslových a podnikatelských rizik a také v zemEdElství.  

Skupina České pojiš[ovny je strukturována tak, aby optimálnE pokrývala spektrum služeb spojených 
s poskytováním soukromého pojištEní, d]chodového spoUení a investování. V maximální možné 
míUe využívá výhod plynoucích z takového uspoUádání a současnE z toho, že Česká pojiš[ovna 
a její dceUiné společnosti jsou od roku 200Ř součástí skupiny Generali Group. 

VEtšina společností ze skupiny České pojiš[ovny tak vedle své primární obchodní činnosti poskytuje 
své služby i sesterským společnostem náležejícím do skupiny Generali CEE Holding, a to jak 
formou sdílení kapacit, tak vzájemným poskytováním služeb na bázi tržnE konformních vztah]. 

Historie České pojiš[ovny 

Česká pojiš[ovna má dlouhou a bohatou historii. Je nejstarším pojiš[ovacím ústavem v českých 
zemích a její tradice se odvíjí od 27. Uíjna 1Ř27, kdy byly schváleny stanovy instituce nazvané 
CísaUsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohnEm svedené pojiš[ující ústav. 
PatrnE nejznámEjší a nejvEtší historickou pojistnou událostí byl požár Národního divadla v roce 
1ŘŘ1. Na jeho obnovu vyplatila Česká pojiš[ovna 2ř7 Ř6ř zlatých, což pro ni znamenalo velkou 
finanční ztrátu, zároveO však získala v očích českého národa značnou prestiž. Již ve 20. letech 
20. století nabízela pojiš[ovna témEU všechny druhy pojištEní včetnE tehdy ještE ne bEžného 
pojištEní motorových vozidel. V roce 1ř45 bylo pojiš[ovnictví zestátnEno, ustaveno bylo pEt 
pojiš[oven, z nichž v roce 1ř4Ř vznikla jediná Československá pojiš[ovna. 

V roce 1řř2 byla Fondem národního majetku České republiky Česká pojiš[ovna transformována na 
akciovou společnost a v roce 1řř3 byly akcie Společnosti uvedeny na hlavní trh Burzy cenných 
papír] Praha, a.s. Z obchodování byly vyUazeny v souvislosti s výkupem akcií od minoritních 
akcionáU] dne 31. srpna 2005.  

V roce 1řř1 založila Česká pojiš[ovna dceUinou společnost s názvem KIS a.s. kapitálová investiční 
společnost České pojiš[ovny, nyní v rámci Generali CEE Holdingu pod názvem Generali 
Investments CEE, investiční společnost, a.s., poskytující služby na trhu kolektivního investování a 
správy aktiv. V roce 1řř2 založila Česká pojiš[ovna společnE s partnerem Vereinte 
Krankenversicherung ůG Mnichov Českou pojiš[ovnu ZDRůVÍ, dnes nejvEtší pojiš[ovnu v oblasti 
soukromého zdravotního a nemocenského pojištEní. O pEt let pozdEji v ní získala 100% podíl. 
V devadesátých letech vstoupila skupina České pojiš[ovny na trh penzijního pUipojištEní, když 
založila Penzijní fond České pojiš[ovny, a.s. Ěnyní Penzijní společnost České pojiš[ovny, a.s.ě. Jde o 
nejvEtšího poskytovatele penzijního pUipojištEní v České republice. V roce 200Ř se součástí Skupiny 
stal rumunský penzijní fond Generali Societate de ůdministrare a Fondurilor de Pensii Private S.ů. 
Skupina České pojiš[ovny v současnosti dále zahrnuje napUíklad i společnosti pUedstavující 
investice do nemovitostí.  

Významným datem v moderní historii České pojiš[ovny a její skupiny se stal 17. leden 200Ř, kdy 
vstoupila v účinnost Smlouva o společném podniku ĚJoint Venture ůgreementě, podepsaná mezi 
ůssicurazioni Generali a PPF Group N.V., kterou byl založen Generali PPF Holding B.V. Ěnyní 
Generali CEE Holding B.V.), vlastnEný z 51 % skupinou Generali Group a ze 49 % skupinou PPF 
Group. Česká pojiš[ovna a její dceUiné společnosti se tehdy staly součástí jedné z nejvEtších 
pojiš[ovacích skupin ve stUední a východní EvropE. Od ledna 2015 jsou Česká pojiš[ovna a její 
dceUiné společnosti již plnE ve vlastnictví skupiny Generali. 
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NEJVÝZNAMNDJŠÍ UDÁLOSTI SKUPINY ČESKÉ POJIŠZOVNY 

Leden 

Finanční server Finparada.cz zveUejnil žebUíčky nejlepších finančních produkt] za rok 2016. 
Kategorii penzijních společností opanovala Penzijní společnost České pojiš[ovny, která zvítEzila 
mezi účastnickými i transformovanými fondy. 
 

Únor 

Členem Dozorčí rady České pojiš[ovny se stal Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní 
banky. 
 
Česká pojiš[ovna nabídla nový bonus k pojištEní M]j život. V pUípadE úraz], které se stanou bEhem 
školních akcí, vyplatí pojiš[ovna automaticky každému pojištEnému dítEti k pojistnému plnEní navíc 
ještE 2 000 korun. Benefit se vztahuje na smlouvy sjednané do 30. dubna 2017. 
 

BUezen 

ůplikace Záchranka, jejíž vývoj podpoUila Česká pojiš[ovna, slaví první výročí svého vzniku. Za 12 
mEsíc] má za sebou 333 000 stažení a 7 000 nouzových volání, ze kterých byly v 750 pUípadech 
vyslány zdravotnické záchranné služby na pomoc pacientovi. O úspEchu aplikace svEdčí i nEkolik 
prestižních ocenEní. 
 

Duben 

Se začátkem motoristické sezóny pUišla Česká pojiš[ovna s novinkami v pojištEní motorových 
vozidel. NapUíklad nové pUipojištEní poruchy vozidla uhradí náklady na opravu vozu včetnE 
náhradních díl] a pojistit lze novE i poškození motorového prostoru zvíUetem. 
 

KvEten 

V rámci prevence závažných onemocnEní nabídla Česká pojiš[ovna nový benefit. Tím je až 1 000 
korun na vyšetUení klíštEte v odborné laboratoUi. Nárok na benefit  má každé dítE pojištEné na 
smlouvách životního pojištEní M]j život uzavUených v období od 1. kvEtna do 30. záUí 2017. 
 
Miroslav Singer byl zvolen pUedsedou dozorčí rady České pojiš[ovny. 
 

Červenec 

Česká pojiš[ovna se dohodla na obchodní spolupráci s dalším klíčovým partnerem, a to s Českou 
spoUitelnou. Cílem vzájemné spolupráce je nabídka produkt] určených jak k financování bydlení, tak 
ke krytí rizik s bydlením spojených. Česká pojiš[ovna bude nabízet hypoteční úvEry, které následnE 
spoUitelna klient]m pojiš[ovny poskytne. Česká spoUitelna pak zaUadí do své nabídky majetkové 
pojištEní. 
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Získaná ocenEní 
 
Česká pojiš[ovna dlouhodobE zaujímá pozici lídra českého pojistného trhu. ObdobnE si vedou 
i společnosti ze skupiny. D]kazem toho jsou mnohá ocenEní klient], široké veUejnosti i odborník]. 

V hodnocení finančního serveru Finparada.cz, který sestavuje žebUíčky nejlepších finančních 
produkt] za rok 2016, zvítEzila Penzijní společnost České pojiš[ovny v kategorii DoplOkové penzijní 
spoUení. 

V 15. ročníku prestižní ankety Zlatá koruna získala Česká pojiš[ovna StUíbrnou korunu, tedy 2. místo 
v kategorii Cena za společenskou odpovEdnost.  

V rámci Sodexo zamEstnavatel roku získala Česká pojiš[ovna v kategorii ZamEstnavatel regionu 
Praha do 5000 zamEstnanc] 2. místo. 

V anketE Pojiš[ovna roku, kterou organizuje ůsociace českých pojiš[ovacích makléU], získala Česká 
pojiš[ovna 3.místo v kategorii ůutopojištEní. Umístila se i v kategoriích PojištEní pr]myslu a 
podnikatel], kde obsadila 4.místo a PojištEní občan], kde na 5.místE uzavUela TOP 5 nejlepších 
pojiš[oven. 

V rámci vyhlášení nejvýznamnEjších plátc] danE z pUíjm] právnických osob, které se uskutečnilo již 
popatnácté, pUevzala Česká pojiš[ovna ocenEní za 10. místo. ŽebUíček ocenEných společností 
sestavuje ministerstvo financí na základE výše plateb, které obdrží v pr]bEhu roku na účet danE z 
pUíjm] právnických osob. 
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ZÁKLADNÍ FINANČNÍ UKAZATELE 

Klíčové finanční konsolidované údaje skupiny České pojiš[ovny 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 
Aktiva celkem 246 187 219 551 
Vlastní kapitál náležející akcionáUi mateUského podniku 30 883 35 829 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 
Výsledek hospodaUení náležející akcionáUi mateUské společnosti 2 471 1 598 
Výnosy celkem 13 047 12 206 
Čistá výše zaslouženého pojistného 9 109 9 073 
Čistá výše náklad] na pojistná plnEní -5 660 -5 685 

Bližší informace k výše prezentovaným klíčovým ukazatel]m skupiny České pojiš[ovny jsou 
uvedeny v pololetní konsolidované účetní závErce, která je nedílnou součástí této pololetní zprávy.  
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POPIS STRUKTURY KONCERNU, POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ POJIŠZOVNA 

Česká pojiš[ovna byla k 30. červnu 2017 součástí koncernu, v nEmž je hlavní holdingovou 
společností zastUešující celou strukturu Generali CEE Holding B.V., dále také Holding. Konečnou 
osobou ovládající Českou pojiš[ovnu je ůssicurazioni Generali S.p.ů., která disponovala 
k 30. červnu 2017 100% podílem na hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti Generali 
CEE Holding B.V. Jediným akcionáUem Společnosti je CZI Holdings N.V.  

CZI Holding N. V. 

Datum založení: 5. dubna 2006 
Sídlo: Diemerhof 42, Diemen, 1112XN Amsterdam, 

Nizozemsko  
Číslo spisu u rejstUíku obchodní  
a pr]myslové komory pro Amsterdam: 34245976 
Základní kapitál: 100 000 000 EUR 
Popis činnosti: finanční holding 
 
Společnost sestavuje zprávu o vztazích dle § Ř2 zákona č.  90/2012 Sb. 

Generali CEE Holding B. V.  

Datum založení: Ř. června 2007 
Sídlo: Diemerhof 42, Diemen, 1112XN Amsterdam, 

Nizozemsko  
Číslo spisu u rejstUíku obchodní  
a pr]myslové komory pro ůmsterdam: 34275688 
Základní kapitál: 100 000 EUR 
Popis činnosti: holdingové aktivity  

Generali CEE Holding B. V. Uídí činnost dceUiných společností prostUednictvím organizační složky se 
sídlem v Praze v České republice. Holding p]sobí nejen v České republice, ale i na Slovensku, v 
Polsku, Ma@arsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Slovinsku, Černé HoUe a v Chorvatsku. 

  



Česká pojiš[ovna a.s. | Pololetní zpráva 2017 

8   

 

Struktura koncernu a skupiny České pojiš[ovny k 30. červnu 2017 

 

Struktura skupiny je dle Obchodního rejstUíku ke dni 30. června 2017.  

Podrobnosti ke zmEnám ve struktuUe Skupiny jsou uvedeny ve finanční části této pololetní zprávy. 

CP Strategic 

 Investments 

N.V.

(NL)

PWﾐ┣ｷﾃﾐｹ 
ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ 

ČWゲﾆY 
ヮﾗﾃｷジドﾗ┗ﾐ┞, a.s.

(CZ)

ČWゲﾆ= ヮﾗﾃｷジドﾗ┗ﾐ; 
óDRAVÍ ;.s.

(CZ)

PALAC KRIZIK 

a.s.

(CZ)

Green Point 

Offices a.s.

(SVK)

P;ギｹ┥ゲﾆ= 26, 

s.r.o.

(CZ)

FINHAUS a.s.

(CZ)

AIヴWSｷデY ゲ.r.o.

(CZ)

CZI Holdings 

N.V.

(NL)

GSL Services. 

s.r.o.

(SVK)

100% 100%

100%

100%

80,4%(19,6% 
Generali 

Pojiš[ovna)

100%

100%

100%

100%

100%

Europ Assistance 

M;ｪ┞;ヴﾗヴゲ┣=ｪ 
BWaWﾆデWデYゲｷ Yゲ 
T;ﾐ=Iゲ;Sﾙ Kaデ.

(HUN)

E┌ヴﾙヮ;ｷ Uデ;┣=ゲｷ 
Bｷ┣デﾗゲｹデﾙ óヴデ. 

(HUN)

Fundamenta-L;ﾆ=ゲﾆ;ゲゲ┣; 
L;ﾆ=ゲデ;ﾆ;ヴYﾆ-ヮYﾐ┣デ=ヴ 
ó=ヴデﾆﾜヴ┕Wﾐ M┕ﾆﾜSﾟ 

RYゲ┣┗Yﾐ┞デ=ヴゲ;ゲ=ｪ
(HUN)

Generali 

Aﾉ;ヮﾆW┣Wﾉﾟ óヴデ.
(HUN)

Generali-Ingatlan 

V;ｪ┞ﾗﾐﾆW┣Wﾉﾟ Yゲ 
S┣ﾗﾉｪ=ﾉデ;デﾙ Kaデ.

(HUN)

100%61% 26%

Generali 

Bｷ┣デﾗゲｹデﾙ óヴデ. 
(HUN)

GP Consulting 

PYﾐ┣┑ｪ┞ｷ 
T;ﾐ=Iゲ;Sﾙ Kaデ. 

(HUN)

100%

14,9%

74%(26% 
GCEE)

Generali 

Pﾗｷゲドﾗ┗ﾒ; ;.s.

(SVK)

VUB Generali 

SﾚIｴﾗSﾆﾗ┗= 
ゲヮヴ=┗Iﾗ┗ゲﾆ= 

ゲヮﾗﾉﾗLﾐﾗゲデげ, a.s.

(SVK)

100%

50% (50% 
VÚB a.s.)

Generali 

Insurance AD

(BG)

Generali Zakrila 

Medical and Dental 

Center EOOD 

(BG)

99,78%

100%
Generali 

Reosiguranje 

Srbija a.d.o. 

(SRB)

AﾆIｷﾗﾐ;ヴゲﾆﾗ Sヴ┌ジデ┗ﾗ ┣; 
upravljanje 

dobrovoljnim 

penzijskim fondom 

GENERALI, Beograd

(SRB)

Generali 

Zavarovalnica 

d.d. 

(SLO)

Generali 

Osiguranje d.d. 

(HR)

Generali 

Osiguranje Srbija 

a.d.o. 

(SRB)

99,95% 
(0,05% 
GPRe)

99,99% 
(0,01% 
GPRe)

100%

99,8%(100%)100% 100% 100% 100%

Generali Fond de 

Pensii  Societate de 

Administrare a 

Fondurilor de Pensii 

Private S.A.

(RO)

Genertel 

Bｷ┣デﾗゲｹデﾙ óヴデ.
(HUN)

100%

Generali 

Pﾗﾃｷジドﾗ┗ﾐ; ;.s.

(CZ)

SMALL GREF a.s.

(CZ)

42% (32% 
Generali HUN, 
26% Generali 

SVK)

Direct Care s.r.o.

(CZ)

72%(28% ČP)

Generali 

Towarzystwo 

Ubezpieczen S.A.

(PL)

Generali 

Powszechne 

Towarzystwo 

Emerytalne S.A.

(PL)

GWﾐWヴ;ﾉｷ Fｷﾐ;ﾐIW ゲヮﾙﾉﾆ; 
z ograniczona 

odpowiedzialnoscia

(PL)

100%

Generali Zycie 

Towarzystwo 

Ubezpieczen S.A.

(PL)

100%100%

GP Reinsurance 

EAD

 (BG)

100%

Europ Assistance 

s.r.o.

(CZ)

99,9% (0,1% 
Generali 
Romania)

AﾆIｷﾗﾐ;ヴゲﾆﾗ Sヴ┌ジデ┗ﾗ ┣; 
osiguranje GENERALI 

OSIGURANJE 

MONTENEGRO 

Podgorica 

(MNG)

57,4903%  
(42,5096% 

GCEE)

SC GENERALI 

ROMANIA 

ASIGURARE 

REASIGURARE SA. 

(RO)

100 %

99,971113% 

Generali CEE 

Holding B.V.

(NL)

Assicurazioni 

Generali S.p.A.

(IT)

100%

Generali  Invest 

CEE Plc.

(Ireland)

100 % (GCEE holds 1 
share in trust for 

GICEE) 

Nadace GCP

(CZ)

Autotal 

Bｷ┣デﾗゲｹデ=ゲｷ 
S┣ﾗﾉｪ=ﾉデ;デﾙ Kaデ. 

(HUN)

100%

CITY EMPIRIA 

a.s.

(CZ)

100%

Generali Real 
Estate Fund CEE 

a.s. (CZ)

61,85 % (22,94% 
GP Re, 15,21% 
SMALL GREF)

ČWゲﾆ= ヮﾗﾃｷジドﾗ┗ﾐ; 
a.s.

(CZ)

Blutek Auto 

d.o.o. Beograd

(SRB)

99,1822%

100%

25 % (75% 
EUROP 

ASSISTANCE 
HOLDING, FRA

Rﾗ;ヴ Hｷ┣デﾗゲｹデ=ゲｷ 
Yゲ ヮYﾐ┣┑ｪ┞ｷ 

ﾆﾜ┣┗Wデｹデﾜ Kaデ.
(HUN)

Solitaire Real 

Estate, a.s.

(CZ)

100%

ČWゲﾆ= ヮﾗﾃｷジドﾗ┗ﾐ; 
Spolka Akcyjna 

Oddzial w Polsce

(organizational 

unit in PL)

50% (50% GREF)

IDEE s.r.o.

(CZ)

100%

Generali 

Investments 

CEE, ｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹ 
ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ, a.s.

(CZ)

Investment 

Jerozolimskie I 

Sp. Z o.o.

(PL)

Investment 

Jerozolimskie II 

Sp. Z o.o.

(PL)

100%100%

100%

Generali Shared 

Services S.c.a.r.l. 

(IT)

Generali Shared 

Services Czech 

Branch, ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ 
ゲﾉﾗ┥ﾆ; (CZ)

47,9% (51,9%, 
0,1% Česká 

pojiš[ovna, 0,1% 
Generali 

Pojiš[ovna)

Generali Real 

Estate S.p.A. 

(IT)

Generali Real 

Estate S.p.A. 

Czech Branch, 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ 
ゲﾉﾗ┥ﾆ; (CZ)

100%

Generali CEE 

Holding B.V. 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Lﾐｹ 
ゲﾉﾗ┥ﾆ; (CZ)

OJSIC 

Ingosstrakh

(RUS)

ČP Distribuce 
s.r.o.
 (CZ)

100%

N=ﾏ[ゲデｹ 
Republiky 3a, 

s.r.o. 

(CZ)

MUSTEK 

PROPERTIES 

s.r.o.

(CZ)

100%100%

Generali 

Infrastructure 

Services S.c.a.r.l., 

Hungarian Branch 

(HUN)

Generali 

Infrastructure 

Services S.c.a.r.l., 

German Branch 

(GER)

Assicurazioni 

Generali S.p.A.

UK Branch 

(UK)

Generali IARD 

S.A.

(FRA)

Generali France 

S.A.

(FRA)

Generali 

Versicherung AG 

(AUT)

100%

67,05% 38%100%

Office Center 

P┌ヴﾆ┞ﾒﾗ┗;, a.s.

(CZ)

Cleha Invest Sp. 

Z o.o.

(PL)

100%100%
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

Ěke dni zpracování pololetní zprávyě 

PUedstavenstvo Společnosti  
pUedseda 
Marek Jankovič 
Den vzniku funkce: od 7. července 2015 
Narozen: v roce 1966 
VzdElání: Slovenská technická univerzita v BratislavE 
Praxe: Allianz-Slovenská pois[ovOa, a.s., Pois[ovOa ůIG Slovakia, a.s.,  
Slovenská pois[ovOa, a.s. 
ůdresa: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 

místopUedseda 
Petr Bohumský 
Den vzniku funkce: od 1. Uíjna 2014 
Narozen: v roce 1971 
VzdElání: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, 
University of Pittsburgh – Joseph M. Katz Graduate School of Business, Advance Healthcare 
Management Institute 
Praxe: Česká pojiš[ovna ZDRůVÍ, Česká pojiš[ovna a.s., Generali Pojiš[ovna a.s., Generali PPF 
Holding B.V. (od roku 2015 Generali CEE Holding B.V.), PPF Group 
ůdresa: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 

člen 
Karel Bláha 
Den vzniku členství: od 1. června 2015 
Narozen: v roce 1976 
VzdElání: Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze 
Praxe: Transgas, a.s., Generali Pojiš[ovna a.s., Česká pojiš[ovna a.s. 
ůdresa: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 

člen 
Tomáš Vysoudil 
Den vzniku členství: od 1. července 2015 
Narozen: v roce 1972 
VzdElání: Univerzita J. ů. Komenského 
Praxe: Česká pojiš[ovna ZDRůVÍ a.s., Česká pojiš[ovna a.s., ČP Direct a.s., ůllianz pojiš[ovna, 
a.s., ůllianz Penzijní fond, a.s., ůllianz nadační fond 
ůdresa: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 

člen 
Pavol PitoOák 
Den vzniku členství: od 20. ledna 2016 
Narozen: v roce 1975 
VzdElání: Slovenská technická univerzita v BratislavE, ESCP EůP v BerlínE 
Praxe: Allianz-Slovenská pois[ovOa, a.s., ůllianz-Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnos[,a.s., Wüstenrot pois[ovOa, a.s., Wüstenrot stavebná sporitelOa, a.s., Pois[ovOa 
TůTRů, a.s. ĚPois[ovOa Poštovej banky, a.s.ě, Generali pois[ovOa, a.s. 
ůdresa: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 
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Obory p]sobnosti člen] pUedstavenstva 

Generální Ueditel 
Marek Jankovič 
 
Finanční Ueditel 
Petr Bohumský 

Teditel pro korporátní obchod 
Karel Bláha 

Teditel pro retailový obchod 
Tomáš Vysoudil 

PojistnE-technický Ueditel 
Pavol PitoOák 
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Dozorčí rada společnosti 
pUedseda 
Miroslav Singer 
Den vzniku funkce: od 1. kvEtna 2017 
Narozen: v roce 1968 
VzdElání: Vysoká škola ekonomická v Praze, University of Pittsburgh 
Praxe: Expandia, PricewaterhouseCoopers, Česká národní banka, CERGE-EI, 
NárodohospodáUský ústav ůkademie vEd ČR 
Adresa: Eliášova 550/44, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
 
člen 
Luciano Cirinà 
Den vzniku členství: od 3. července 2015 
Narozen: v roce 1965 
VzdElání: Business ůdministration at the University of Trieste 
Praxe: Generali PPF Holding B.V., Austrian Insurers Federation, Generali Versicherung and 
Generali Holding Vienna, Assicurazioni Generali, Trieste, Generali Versicherung, Vienna, 
Deutscher Lloyd (Generali Group) 
Adresa: Na Míčánce 1ř14/35, 160 00 Praha 6 
 
člen 
Martin Sturzlbaum 
Den vzniku členství: od 13. Uíjna 2013 
Narozen: v roce 1963 
VzdElání: Univerzita ve Vídni Ěobor právo a ekonomieě 
Adresa: Rue de Praetere 1, Brusel, Belgie 
 
člen 
Gregor Pilgram 
Den vzniku členství: od 1. Uíjna 2014 
Narozen: v roce 1973 
VzdElání: Master of Business Administration, Wirtschaftsuniversitaet Vienna, Austria 
Adresa: U ZvonaUky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
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Výbor pro audit 
PUedseda 
Martin Mančík 
Funkční období: 2. bUezna 2017 
Narozen: 27. ledna 1975 
VzdElání: Vysoká škola ekonomická v Praze 
Adresa: Chocerady 348, 257 24 Chocerady  
 
Člen 
Beáta Petrušová 
Funkční období: od 10. února 2017 
Narozena: 21. dubna 1968 
VzdElání: Vysoká škola ekonomická v BratislavE 
Adresa: Mliečná Ř6, Košice, Slovenská republika 
 
Člen 
Roman Smetana 
Funkční období: 1. ledna 2016 
Narozen: 11. listopadu 1974 
VzdElání: Vysoká škola ekonomická v Praze 
Adresa: V ůleji 562, 261 01 PUíbram – ZdaboU 
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ZPRÁVA PTEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU 
JEJÍHO MAJETKU 

Popis situace na českém pojistném trhu a výhled jeho vývoje 

Situace v prvním pololetí roku 2017  
 
Pojistný trh v prvním pololetí 2017 pokračoval v pozitivním trendu z loOského roku a vyrostl o 3,6%. 
Tahounem trhu je stále neživotního pojištEní, které posílilo meziročnE o 5,9 %.  
 
Havarijní pojištEní si i nadále udržuje vysoké tempo r]stu blízko 10% a je tak nejrychleji rostoucím 
segmentem neživotního pojištEní. R]st je výsledkem rostoucího počtu smluv v d]sledku 
rekordních prodej] nových voz]. V povinném ručení je pUíčina stejná, avšak tempo zvyšování 
počtu pojištEných voz] i pUedepsaného pojistného je výraznE nižší Ě3%ě. K pozitivnímu vývoji 
neživotního pojištEní výraznE pUispEla i podnikatelská pojištEní, jejichž meziroční r]st v první 
polovinE roku akceleroval na 5%. 
 
StejnE jako v pUedchozích letech celkový výsledek trhu negativnE ovlivOovalo životní pojištEní, 
jehož pUedpis v první polovinE roku 2017 klesl o 0,5%. PUi pohledu na jednotlivé segmenty je 
potEšitelné, že se ve druhém čtvrtletí 2017 po více než tUech letech vrátilo k r]stu pUedepsané 
pojistné bEžné placeného životního pojištEní. U produkt] s jednorázovE placeným pojistným 
naopak propad i nadále pUetrvává Ě-21%), a to v d]sledku nízkých úrokových sazeb. 
 
PoUadí nejvEtších pojiš[oven se nezmEnilo a Česká pojiš[ovna z]stává nejvEtší životní i neživotní 
pojiš[ovnou v České republice s celkovým tržním podílem 22%1. 
 
V oblasti legislativy pUineslo první pololetí dvE výraznEjší zmEny. Od 1. ledna 2017 se na základE 
novely zákona č. 3Ř / 2004 sb. o pojiš[ovacích zprostUedkovatelích prodloužila doba ručení 
zprostUedkovatele za sjednanou smlouvu životního pojištEní ze tUí na pEt let. Koncem dubna pak 
Poslanecká snEmovna schválila návrh novely zákona, který má opEt zavést pUíspEvek 
nepojištEných Uidič] na nepojištEné škody. Návrh čeká na schválení Senátem. 

 

Výhled pro druhou polovinu roku 2017  

Výhled pro pojistný trh je i na druhou polovinu roku pUíznivý. Neživotnímu pojištEní bude i nadále 
prospívat dobrý stav české ekonomiky a pozitivní očekávání ohlednE jejího dalšího vývoje. To se 
projeví pUedevším v havarijním pojištEní, které bude dále tEžit z vysokých prodej] motorových 
vozidel, a také v pojištEní firem a podnikatel], které je s vývojem ekonomiky úzce spjato. 
 
Životní pojištEní se na konci roku pravdEpodobnE po letech poklesu vrátí do kladných čísel. 
I nadále však bude pokračovat postupný odklon od produkt] s jednorázovE placeným pojistným 
ve prospEch rizikových.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1   Česká asociace pojiš[oven. Statistické údaje dle metodiky ČAP 1-6/2017 [online].ČAP ©2014 [cit. 2017-07-27].Dostupné z: 

http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB. 
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ZPRÁVA O HOSPODATENÍ SKUPINY V 1. POLOLETÍ 2016 A JEJÍM MAJETKU 

Skupina České pojiš[ovny je silnou skupinou, jejíž bilanční suma k 30. červnu 2017 dosáhla výše 
246 mld. Kč a disponuje vlastním kapitálem ve výši 33,6 mld. Kč. 

Stav majetku Skupiny 

ObjemovE nejvýznamnEjší položkou na stranE aktiv Skupiny jsou investice. Jejich výše 
k 30. červnu 2017 činila 220,4 mld. Kč, což je o 27 mld. Kč více oproti konci roku 2016. 
NejvýznamnEjší mErou se na tomto nár]stu podílelo zvýšení pohledávek z repo operací o 41,5mld. 
Kč a naopak k výraznEjšímu snížení o 15 mld. Kč došlo u realizovatelných finančních aktiv. 
 

Podíl zajistitel] na pojistnE technických rezervách z]stává na pUibližnE stejné úrovni jako v roce 
2016. Pohledávky se snížili o 0,33 mld. Kč. 

HospodáUský výsledek 

Za 1. pololetí 2017 vykázala Skupina dle Mezinárodních standard] finančního výkaznictví ĚIFRSě 
zisk po zdanEní ve výši 2,5 mld. Kč, což je o 0,8 mld. vyšší výsledek než za stejné období 
minulého roku.  

Celkové výnosy dosáhly za 1. pololetí 2017 13 mld. Kč, o 0,8 mld. Kč více v porovnání s koncem 
pololetí roku 2016. Celkové náklady jsou ve výši 10,1 mld. Kč a jsou v  podobné výši jako v pololetí 
roku 2016  

Základní kapitál a informace o dividendách mateUské společnosti 
Základní kapitál České pojiš[ovny se v roce 2017 nemEnil a z]stal ve výši 4 mld. Kč. 
 
Na základE schválené účetní závErky a aplikovaných zásad pro rozdElování zisku pUedstavenstvo 
dne 28. dubna 2017 schválilo návrh vyplatit dividendu za rok 2016 ve výši 93 850Kč na jednu 
kmenovou akcii, tj. celkem 3,754 mld. Kč. Zbývající část zisku za účetní období roku 2016 byla 
pUevedena na účet nerozdEleného zisku minulých let. 
 
V dubnu 2016 bylo na základE rozhodnutí jediného akcionáUe v rámci výkonu p]sobnosti valné 
hromady rozhodnuto o výplatách hrubé dividendy za rok 2015 v celkové výši 3,684 mld. Kč. 

Závazky 

NejvýznamnEjší položkou závazk] jsou finanční závazky s celkovou výší 137,5 mld. Kč. 
V porovnání se stavem ke konci roku 2016 vzrostly o 32,63 mld. Kč a to pUedevším díky zvýšení 
objemu repo operací, které vzrostly o 31 mld. Kč.  
 
Druhou objemovE nejvýznamnEjší položkou závazk] jsou závazky z pojištEní Ětechnické rezervyě. 
Jejich výše v porovnání se stavem ke konci roku 2016 poklesla o 0,9 mld. Kč na hodnotu 64,4 mld. 
Kč. 
 
Další informace a podrobnosti ke stavu majetku, závazk] a hospodaUení Skupiny jsou uvedeny ve 
finanční části této pololetní zprávy. 
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ZPRÁVA O OBCHODNÍ ČINNOSTI ČESKÉ POJIŠZOVNY 

Neživotní pojištEní 
PUedpis pojistného z neživotního pojištEní dosáhl témEU 11 mld. Kč, což pUedstavuje meziroční r]st 
o 465 mil. Kč Ě4,4 %ě. Na tomto vývoji se nejvEtší mErou podílely obchody České pojiš[ovny 
v oblasti pUevzatého zajištEní Ě222 mil. Kčě a pojištEní havárie Ě1Ř2 mil. Kčě. Česká pojiš[ovna je 
stále jedničkou v sektoru neživotního pojištEní s podílem 24,2 % 2na trhu. Zásadní ve vývoji 
pUedepsaného pojistného je situace v pojištEní motorových vozidel. V tomto segmentu pojištEní se 
v prvním pololetí roku 2017 České pojiš[ovnE daUí, zejména v havarijním pojištEní, zvyšovat objem 
pUedepsaného pojistného.  

Vývoj situace ve škodovosti byl v prvním pololetí roku 2017 celkovE pUíznivý i pUes určitý nár]st 
náklad]. Objem náklad] na pojistná plnEní se ve srovnání s pololetím 2016 zvýšil o 225 mil. Kč. 
Vliv likvidace kalamitních událostí je v letošním pololetí minimální. Mezi jednotlivými druhy pojištEní 
jsou značné rozdíly ve vývoji náklad] na škodní události dané jak vlivem mimoUádných velkých 
pojistných události, tak Uadou dalších okolností. 

PojištEní podnikatelských rizik 

V pojištEní podnikatelských rizik došlo v prvním pololetí roku 2017 ve srovnání s rokem 2016 ke 
zvýšení objemu pUedepsaného pojistného o 227 mil. Kč. Tento vývoj je d]sledkem značného 
nár]stu v aktivním zajištEní. Objem pUedpisu u pUímého pojištEní stagnoval. Vedle silné 
konkurence se zde projevují i snahy o optimalizaci velkých podnikatelských rizik. Na snížení 
náklad] na pojistné události o 202 mil. Kč se v tomto pololetí ve srovnání s pololetím minulého 
roku podílela pUedevším krupobitní kalamita v zemEdElském pojištEní z roku 2016, která 
pUedstavovala náklady ve výši 22ř mil. Kč.  
 
V prvním pololetí roku 2017 byl aktualizován produkt JISTOTů-pojištEní majetku a odpovEdnosti 
pro drobné podnikatele. ZmEnEn nebyl pouze zp]sob sjednávání, ale opEtovnE byl aktualizován 
rozsah tohoto pojištEní. Bylo rozšíUeno o pojištEní stroj] Ěsoubor stacionárních stroj] a manipulační 
techniky na první riziko), pUidána byla další varianta pojištEní limitu plnEní pro pojištEní 
odpovEdnosti a rozšíUeny byly asistenční služby Ětechnická, právní a IT asistenceě. Je očekáváno 
další zvýšení propojištEnosti tohoto rychle rostoucího segmentu pojištEní. 

 V rámci profesní odpovEdnosti byla rozšíUena nabídka pojištEných činností o nové povinné 
pojištEní – pojištEní odpovEdnosti zprostUedkovatele spotUebitelských úvEr] a pojištEní 
odpovEdnosti subjekt] poskytující služby v oblasti oddlužení. 
 
V rámci zemEdElského pojištEní byla od 1.ledna tohoto roku, rozšíUena možnost pojištEní plodin o 
riziko polehnutí. V první polovinE roku probEhla každoroční aktualizace jednotlivých pojistných 
smluv s využitím systémového vyhodnocení poskytovaných slev. 
 
Konec tohoto roku bude ve znamení  zmEn vizuálu pojistných smluv v rámci podnikatelských 
pojištEní. V rámci projektu konsolidace dojde k vytvoUení samostatného produktu pro pojištEní 
bytových dom] včetnE pojistných podmínek. SoubEžnE budou pokračovat produktové inovace 
napUíč všemi pojistnými produkty a to zejména s ohledem na chystané legislativní zmEny. 
V pUípravE je také pojištEní kybernetických rizik . PUipravuje se též rozšíUení pojištEní koní. 
                                                
2   Česká asociace pojiš[oven. Vývoj pojistného trhu 1-6/2017[online].ČůP ©2014 [cit. 2017-08-21].Dostupné z: 

http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB.pdf  

http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB.pdf
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Občanské neživotní pojištEní 
Česká pojiš[ovna je tradiční a vedoucí pojiš[ovnou v tomto odvEtví, s podílem 36,3 % 3na trhu. 
Pokračuje zde stabilní vývoj bez velkých výkyv]. MeziročnE došlo ke zvýšení pUedepsaného 
pojistného o 0,Ř%. Vývoj bych charakterizován mírným poklesem pUedepsaného pojistného u 
majetkových pojištEní domácností a staveb a značným r]stem u odpovEdnostního pojištEní. 
Náklady na pojistné události se proti pololetí roku 2016 snížily o 4 %, pUedevším v d]sledku 
pUíznivEjších povEtrnostních podmínek.  
 
Ve druhém pololetí roku 2016 byl úspEšnE zaveden do prodeje nový pojistný produkt s názvem 
M]j majetek. Jedná se o velmi komplexní pojištEní, v rámci kterého je možné pojistit občanský 
majetek, odpovEdnost a dlouhodobé cestovní pojištEní. SamozUejmostí je  i široká nabídka 
asistenčních služeb. Protože je naší snahou, aby produkt M]j majetek byl leaderem v inovacích, 
byly již v bUeznu 2017 implementovány další možnosti pUipojištEní – napU. pojištEní stavebnE 
montážních rizik nebo pojištEní cykloasistence . Produkt M]j majetek byl navíc obohacen o 
možnost pojistit vybrané movité vEci a to bez vazby na pojištEní domácnosti. NovE je možné 
jednotlivE  pojistit napUíklad jízdní kola, invalidní vozíky a vybrané kompenzační pom]cky, hudební 
nástroje, pUenosnou elektroniku nebo zahradní techniku. 
 
Na začátku roku 2017 byl rovnEž úspEšnE pUedstaven inovovaný produktu pojištEní odpovEdnosti 
z výkonu povolání pro individuální klientelu.  
 
V cestovním pojištEní jsme se v první polovinE roku 2017 zamEUili na pUípravu zcela nového 
produktu cestovního pojištEní. Klienti si tento nový produkt budou moci sjednat na podzim 2017. 
SoučasnE jsme ve spolupráci s oddElením marketingu pUipravili letní kampaO, která je zamEUena 
na rodiny a rodinnou slevu, a která bEží od června 2017. V segmentu cestovních kanceláUí 
evidujeme zvýšený zájem o cestovní pojištEní a nár]st ochoty klient] cestovat i do rizikovEjších 
oblastí. 
 
V druhém  pololetí 2017 budeme naši aktivitu zamEUovat na pUípravu individuálních pojištEní pro 
profesní a zájmové skupiny, a dále intenzivnE pracovat na vývoji nového pojištEní odpovEdnosti 
z výkonu práva myslivosti.  
 

PojištEní motorových vozidel 
Vývoj v segmentu pojištEní motorových vozidel v prvním pololetí letošního roku m]žeme označit 
jako velmi úspEšný. PUedepsané pojistné se zvýšilo o 4,7%. DaUí se i zvyšovat počty pojištEných 
vozidel – proti pololetí 2016 o 20 tisíc.  

PojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou provozem vozidla 

V prvním pololetí roku 2017 se ve srovnání s pololetím roku 2016 zvýšilo pUedepsané pojistné o 
0,8%. VýraznE odlišný byl však vývoj u občanského segmentu, kde došlo ke snížení 
pUedepsaného pojištEní, naopak úspEšný byl podnikatelský segment. S podílem 22,5 % 4 z]stává 
Česká pojiš[ovna nejvEtší pojiš[ovnou i v tomto segmentu pojištEní. Výsledky však stále zaostávají 
za úrovní oživení trhu v České republice. Náklady na pojistná plnEní jsou stabilizovány a nadále 
zabezpečují v konkurenčnE velmi náročném prostUedí udržení pUijatelné profitability tohoto 
pojištEní. 
                                                
3   Česká asociace pojiš[oven. Vývoj pojistného trhu 1-6/2017[online].ČůP ©2014 [cit. 2017-08-21].Dostupné z: 

http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB.pdf 
4  Česká asociace pojiš[oven. Vývoj pojistného trhu 1-6/2017[online].ČůP ©2014 [cit. 2017-08-21].Dostupné z: 

http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB.pdf
 

 
 
 

http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB.pdf
http://www.cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2017Q2-CAP-CZ-2017-07-27-WEB.pdf
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Havarijní pojištEní 
Trh havarijního pojištEní následuje vývoj trhu povinného ručení pUi tradičnE výraznEjších výkyvech. 
PUedepsané pojistné vzrostlo meziročnE o 10,4 %. U podnikatelské části pojištEní došlo ke zvýšení 
pUedpisu o 20,5 %, u občanského pojištEní o 3,2%. Náklady na pojistné události vzrostly o 12,ř %, 
což je ve srovnání s r]stem pUedepsaného pojistného pUedstavuje mírné zhoršení výsledk].  

V segmentu pojištEní vozidel jsme na jaUe uvedli nové doplOkové pojištEní poruchy vozidla, kdy 
uhradíme náklady na opravu vozu, včetnE náhradních díl]. Klienti se tak už nemusí obávat 
porouchaného turba, pUevodovky, Uídící jednotky atd. Další novinkou je možnost dopojištEní proti 
poškození motorového prostoru zvíUetem, typicky se jedná o pUekousané kabely či kabelové 
svazky. 

Životní pojištEní 
V pr]bEhu roku 2016 bylo provedeno nEkolik zásadních produktových úprav ve vlajkovém 
produktu České pojiš[ovny M]j život, které tak ovlivnily produktovou nabídku životního pojištEní 
letošního roku. ZásadnE jsme napUíklad inovovali dEtské pojištEní a spustili prodej nových  
pojištEní. VytvoUili jsme Program proti rakovinE, který klienti automaticky získávají jako benefit pUi 
sjednání  pojištEní závažných onemocnEní. Snížili jsme výši minimálního pojistného a tím 
zpUístupnili tento moderní produkt širší skupinE klient]. Koncem roku 2016 bylo také nutné 
reagovat na novelu zákona č. 3Ř/2004 Sb., o pojiš[ovacích zprostUedkovatelích a likvidátorech 
pojistných událostí, která mEla dopad na regulaci provizí a výše odkupného a v souvislosti s tím 
byly implementovány úpravy smErující pUedevším do konstrukce samotného produktu. 

S ohledem na pUedchozí rok, který byl ve znamení Uady produktových  novinek, jsme se v prvním 
pololetí roku 2017 zamEUili pUedevším na aktivity/kampanE podporující prodej životního pojištEní. 
Pro naše nejmladší klienty jsme pUipravili zajímavé benefity, které mohou získat se sjednáním 
životního pojištEní. V prvním čtvrletí to byla kampaO s názvem „Úraz na školní akci“. PlnEní ve výši 
2 000  Kč dostane každé dítE, které se zraní na akci poUádané školou. DEti, jejichž pojištEní bylo 
sjednáno od 1. kvEtna, získávají benefit „Test klíštEte“ v  podobE pUíspEvku až 1 000 Kč na 
vyšetUení klíštEte na pUítomnost bakterií Lymské boreliózy v odborné laboratoUi. PUíspEvek má za 
cíl pomoci k včasnému podchycení této nemoci, která m]že mít vážné následky.  

V oblasti jednorázovE placeného životního pojištEní pokračujeme v prodeji Mého jednorázového 
pojištEní, které jsme uvedli na trh začátkem června loOského roku. Produkt umožOuje klient]m 
pojistit se pro pUípad smrti a smrti následkem úrazu a současnE  umístit pojistné  ve tUech r]znE 
rizikových podkladových fondech společnosti Generali Investments CEE. 

Prodej pojištEní 

Snahou skupiny České pojiš[ovny je zachovat komplexní nabídku finančních služeb pro naše 
klienty a budovat tak naši významnou konkurenční výhodu, kterou je kvalitní a silná interní 
distribuce. Koncem roku 2016 tak probEhla zmEna distribučního modelu a v d]sledku legislativních 
zmEn byla vytvoUena 100% dceUiná společnost České pojiš[ovny s názvem ČP Distribuce s.r.o. ČP 
Distribuce zahájila oficiálnE svoji činnost jako zprostUedkovatel finančních služeb k 1. dubnu 2017, 
kdy do ní byla pUevedena celá interní distribuce, tedy obchodní sítE výhradních pojiš[ovacích 
agent] ĚVPA) Retail, VPA SME a pobočková sí[. Na českém pojiš[ovacím trhu tak vznikl jeden 
z nejvEtších zprostUedkovatel] finančních služeb s nejvEtším pokrytím sítí poboček a obchodních 
míst.  
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Ke kompletnímu dokončení interní restruktualizace došlo také v oblasti podpory obchodu, kdy se 
postupnE od roku 2014 pUevedly veškeré společné procesy podpory obchodu pod jeden útvar. 
Nyní má útvar podpory obchodu v kompetenci nejen interní distribuční sítE, ale také externí 
partnery a vybrané dceUiné distribuční společnosti. Došlo tak k výraznému zjednodušení 
komunikace a proces].   

Novým distributorem pro  Českou pojiš[ovnu je od poloviny roku 2016 společnost FINHAUS, a.s. 
100% dceUiná společnost České pojiš[ovny, která je zamEUena na komplexní finanční servis 
formou zprostUedkování pojištEní, penzijního pUipojištEní, stavebního spoUení, hypotečních a 
spotUebitelských úvEr]. Na pojistném trhu jde za první rok fungování o nejrychleji rostoucí 
společnost. V rámci FINHůUS bylo za 1 rok vybudováno 7 krajských Ueditelství s více než 250 
finančními poradci a 30 obchodními místy po celé České republice. 

V první polovinE roku 2017 stavEla distribuční sí[ na inovacích produkt] neživotního pojištEní a 
pUedevším pojištEní motorových vozidel. U pojištEní motorových vozidel došlo k úpravE cenování 
tak, aby byl tento produkt konkurenceschopný ve všech segmentech pUi zohlednEní jejich specifik.  

V prodeji životního pojištEní se interní distribuce vEnovala obchodní pUíležitosti v podobE daOové 
zmEny. Díky tEmto legislativním zmEnám mohou klienti v rámci životního  pojištEní a penze získat 
navíc finanční prostUedky formou pUíspEvk] od zamEstnavatele a současnE úsporu v podobE 
daOových úlev a státních pUíspEvk].  

Pro obchodní službu a podporu obchodu znamenaly produktové zmEny sekvenci nEkolika 
celorepublikových školení, v nichž byla bEhem nEkolika mEsíc] proškolena vEtšina z 3500 
obchodník]. Dobrá pUíprava, kvalitní školení a zajímavý produkt pak neodvratnE vedly 
k očekávánému nár]stu produkce v segmentech pojištEní motorových vozidel a v životním 
pojištEní.  

Česká pošta 

Spolupráce České pojiš[ovny s Českou poštou, s.p. byla zahájena v roce 2001 a postupnE se 
vyvinula do podoby obchodního modelu založeného na provázání komplexní nabídky 
pojiš[ovacích služeb prostUednictvím certifikovaných zamEstnanc] České pošty a dedikovaných 
výhradních pojiš[ovacích agent] České pojiš[ovny. ůktuální rozsah poskytovaných pojiš[ovacích 
produkt] zahrnuje ucelenou nabídku retailových produkt] životního a neživotního pojištEní včetnE 
souvisejícího servisu poskytovaného všem klient]m České pojiš[ovny. 

Na počátku roku 2017 probEhla plošná certifikace specializovaných pracovník] České pošty na 
sjednávání inovovaného produktu občanského neživotního pojištEní. K 1. dubnu 2017 byli 
dedikovaní obchodníci České pojiš[ovny spolupracující s Českou poštou pUeregistrováni do role 
podUízených pojiš[ovacích zprostUedkovatel] výhradního pojiš[ovacího agenta ČP Distribuce, 
s.r.o., dceUiné společnosti České pojiš[ovny. Obchodní aktivity byly v prvním p]lroce zamEUeny 
pUedevším na produkty neživotního pojištEní, zejména pojištEní motorových vozidel - celkový 
objem kmene se k 30.červnu 2017 zvýšil na 737 mil. Kč. 

V druhé polovinE roku 2017 bude nadále poskytována plná škála pojiš[ovacích služeb 
prostUednictvím certifikovaných zamEstnanc] České pošty na specializovaných obchodních 
místech a dedikovaných podUízených pojiš[ovacích zprostUedkovatel] ČP Distribuce. Smlouva o 
obchodním zastoupení uzavUená v roce 2005 bude na základE výsledku výbErového Uízení, které 
Česká pošta uskutečnila, ukončena k 31. prosinci 2017.  
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ZPRÁVA O PROVOZNÍ ČINNOSTI ČESKÉ POJIŠZOVNY 

Služby klient]m 

Útvary služeb klient]m zajiš[ují obsluhu klient] pUes komunikační centrum, administraci pojistných 
smluv, zavedení smluv do systém], zmEny smluv, zpracování plateb a veškerou agendu týkající 
se likvidace pojistných událostí. 

Jedním ze strategických cíl] České pojiš[ovny je zvyšování spokojenosti klient] s poskytovanými 
službami. Index klientské spokojenosti ĚNPSě, kterým kontinuálnE získáváme zpEtnou vazbu od 
našich klient] na Ř vybraných klíčových interakcích, vzrostl od začátku roku 2017 o více než 2 
procentní body a je na úrovni vyspElých finančních institucí. 

V oblasti likvidace pojistných událostí byly hlavními tématy první poloviny roku nár]st počtu 
registrovaných pojistných událostí v oblasti pojištEní motorových vozidel – zp]sobený zejména 
nepUíznivým počasím v mEsících leden - bUezen 2017 a nár]stem kmene v tomto segmentu. V 
červenci byla vzhledem k výskytu krup a pUívalových deš[] vyhlášena kalamita 2. stupnE z 
pojištEní plodin.  

K 1. červenci 2017 byla realizována zmEna organizační struktury úseku likvidace pojistných 
událostí zamEUená na zjednodušení struktury a následné zefektivOování proces] likvidace.   

Úsek likvidace kontinuálnE vyvíjí a implementuje nové funkcionality v rámci elektronických nástroj] 
likvidace. Do produkce byla nasazena aplikace eFoto – pro zjednodušení zpracování 
fotodokumentace z prohlídek pojistných událostí, dále pokračoval vývoj Elektronické prohlídky 
majetek Ě2. generaceě a pokračuje implementace nové platformy systému ůudanext pro prohlídky 
motorových vozidel. Za účelem zlepšení uživatelského prostUedí a kvality služeb klient]m je 
vyvíjen nový front-end likvidace.  

V oblasti životní likvidace byl implementován proces likvidace umožOující poskytnout klient]m 
zálohu na pojistné plnEní ve výraznE zkrácené dobE Ěv pr]bEhu prvých dní po nahlášení pojistné 
událostiě.   

VýznamnE je rozvíjená i oblast boje s pojistnými podvody a odhalování podezUelých škodných 
událostí. Pro odhalování pojistných podvod] likvidace využívá automatické detekční nástroje 
současnE s podporou procesu identifikace podezUelých jev] ze strany zamEstnanc] podílejících se 
na Uešení škodní události. 

V oblasti správy pojištEní a plateb jsme se v prvním pololetí roku 2017 zamEUili na optimalizace 
vybraných činností s využitím robotizace a automatizace. Klademe d]raz na rychlá a chytrá Uešení, 
která vedou ke zvýšení klientské spokojenosti a zefektivnEní proces]. 

I nadále pokračujeme v modernizaci platební brány České pojiš[ovny, kde klient]m nabízíme 
široké spektrum možností online placení. 

Stále se nám daUí více uplatOovat elektronická média v komunikaci a to ve všech možných 
interakcích s klienty. Klient]m jsme takto doručili 60 % všech dokument]. 

Po implementaci biometrického podepisování pojistných smluv do interní obchodní sítE České 
pojiš[ovny klienti takto aktuálnE podepisují bezmála 50 % všech životních smluv, 53% neživotních 
a témEU Ř0 % všech žádostí klient]. Dalším krokem je zavedení biometrického podepisování i pUes 
naše externí distribuční kanály. Toto Uešení umožOuje zrychlit a zefektivnit celý proces doručování 
smluvní dokumentace našim klient]m.   

Samoobslužný servisní online portál, Klientská zóna ČP, za první pololetí zaznamenal rekordní 
nár]st počtu aktivních účt], a to o více než 50 tis. na současných 3Ř0 tis. Klienti portál využívají 
zejména k obsluze svých smluv, placení pojistného, administraci veškeré pUíchozí korespondence 
a hlášení škod.  
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Došlo také k dohodE o ukončení mobilní aplikace Pojiš[ovna, kterou klienti využívali zejména pro 
pUístup do Klientské zóny pUes chytré telefony. ůplikace bude nahrazena responzivním designem 
Klientské zóny, která tak bude dobUe čitelná pUes jakékoli mobilní zaUízení. 

NovE mohou klienti využívat online chat i ve webové aplikaci pro rychlé doručování vybraných 
dokument]. 

V první polovinE roku 2017 vyUídili naši operátoUi v call centru pUes 435 tisíc pUíchozích a ř17 tisíc 
odchozích hovor], zpracovali Ř55 tisíc elektronických nebo papírových dokument] a komunikovali 
pUes on-line chat s témEU 2Ř tisíci klienty. Tuto službu se snažíme neustále zlepšovat i proto jsme 
se internE zavázali zahájit Ř5 % všech konverzací do 30 sekund. 

KromE Uešení servisních požadavk] se call centrum vEnovalo také telefonnímu prodeji pojistných 
smluv a aktivní retenci stávajících klient].  

Ve spolupráci s týmem CRM jsme spustili hlasový automat ĚDialerě, který klienta telefonicky 
upozorní na úhradu pojistného. Dokážeme tak oslovit rychleji vEtší množství klient] a pomoci jim 
s nastavením platby či zodpovEzením dotaz]. Další technologickou novinkou je využívání softwaru 
umožOujícím pUepis a analýzu hovor] a nestrukturovaných dat, který nám pomáhá rozumEt tomu, 
co klienti Uíkají a efektivnEji kontrolovat nastavené procesy. 

Díky každodenní práci na vylepšování proces], postup] a rozvoji operátor] se daUí kontinuálnE 
zvyšovat úroveO poskytovaných služeb a tím i spokojenost klient], což potvrzuje také Benchmark 
kontaktních center za rok 2016. Ten srovnává data z 21 společností z Česka i Slovenska v šesti 
výkonových ukazatelích. 

Útvar Ombudsmana vyUizuje veškeré klientské stížnosti v České pojiš[ovnE. ZároveO se podílí na 
vyUizování výzev dohledových orgán]. Oproti roku 2016 došlo v první polovinE roku k poklesu 
pUijatých stížností o 12 %. PUi vyUizování stížností s klienty pr]bEžnE komunikujeme, a pokud je to 
možné, vyUizujeme stížnosti telefonicky s tím, že následuje krátké písemné shrnutí. Toto naši 
klienti velmi oceOují. 

Na základE celoročního sbEru a analýzy podnEt] od našich klient] a pravidelné zpEtné vazby do 
dalších odborných útvar] dochází k UadE zmEn proces] a úprav produkt] tak, že vedou k vEtší 
spokojenosti našich klient]. 

Zvyšováním kvality a efektivity služeb pUispEly jednotlivé útvary Služeb klient]m významnE k 
celkovému hospodáUskému výsledku České pojiš[ovny.  
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Investiční politika 

Finanční investice tvoUí vedle pojištEní a zajištEní další významnou oblast činnosti Společnosti. Z 
významné části se podílejí na celkových aktivech Společnosti a jejich zdrojem jsou pUedevším 
technické rezervy a vlastní kapitál. 

V souladu s novelou zákona o pojiš[ovnictví platnou od záUí 2016 investuje pojiš[ovna na základE 
zásady obezUetného investování a platné investiční politiky s cílem dosáhnout bezpečnosti, likvidity 
a rentability tak, aby byla zajištEna schopnost Společnosti v plné míUe dostát všem závazk]m v]či 
klient]m. 

Objem a struktura finančních investic v členEní dle obchodních segment] k 30. červnu 2017 jsou 
uvedeny v grafu a tabulce „Struktura finančních investic Ěv účetní hodnotE IFRSě dle obchodních 
segment]“. 

 

 

První polovina roku se nesla ve znamení pozitivního vývoje ve vEtšinE segment] finančních trh]. 
ůkcie pokračovaly v r]stovém trendu, kreditní prémie poklesly na mnohaletá minima a tlaky na r]st 
výnos] vládních dluhopis] byly pomErnE umírnEné. PozitivnE se projevil politický a ekonomický 
vývoj v EvropE, kde je silné hospodáUské oživení doprovázeno stále relativnE nízkou inflací a kde v 
hlavních volbách neuspEli populističtí kandidáti. To umožnilo hlavním centrálním bankám jen 
pozvolna ustupovat od uvolnEné mEnové politiky. Trhy tak pomErnE lehce vstUebaly dvojí zvýšení 
úrokových sazeb FEDu o 25 bazických bod] či pokles objemu mEsíčních nákup] aktiv ECB z Ř0 
na 60 miliard euro. Pro Českou republiku bylo pUelomovou událostí ukončení kursového závazku 
6. dubna, čemuž pUedcházel obrovský pUíliv spekulativního kapitálu, který se projevil v prudkém 
r]stu náklad] na mEnové zajištEní a vysokém zájm] o české vládní dluhopisy, jejichž výnosy v 
UadE pUípad] setrvaly v pásmu záporných hodnot. UvolnEní kursu a následné posílení vedlo k 
částečnému uklidnEní, ale situace na českých dluhopisových a mEnových trzích z]stává nadále 
velice napjatá. Postupné utahování mEnové politiky vnímáme jako nejvEtší riziko pro následující 
mEsíce. ůmerický FED se chystá od podzimu postupnE utlumovat reinvestice splatných vládních 
dluhopis]. ECB vyhlásí parametry programu nákupu aktiv na pUíští rok, který bude určitE 

75,2% 

24,8% 
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skromnEjší než ten aktuální, a ČNB již indikovala možnost zvýšení úrokových sazeb. Dobrá 
kondice vEtšiny svEtových ekonomik a zdánlivá absence velkých systémových problém] poskytují 
trh]m vítanou oporu, avšak agresivní valuace a stlačené rizikové prémie nenabízejí mnoho 
prostoru pro absorpci negativních pUekvapení.  

  

Finanční investice v rámci segmentu životního pojištEní 
V polovinE roku 2017 byl celkový objem finančních investic v segmentu životního pojištEní 
55,8 mld. Kč. Na investice, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník, z této částky pUipadalo 
7,7 mld. Kč Ětj. 13,9%). V segmentu bEžnE placeného pojištEní tvoUí i nadále investiční životní 
pojištEní vEtšinový podíl na novE uzavíraných smlouvách, a podíl pUíslušných rezerv na celkových 
rezervách životního pojištEní tak bude do budoucna dále r]st. Zdroji zbylé části finančních investic 
v životním segmentu jsou rezervy tradičního životního pojištEní a část vlastních zdroj] alokovaných 
tomuto segmentu. Ty jsou z nejvEtší části umístEny v pevnE úročených instrumentech Ě36,6 
mld.  Kč). Jde pUedevším o dluhové cenné papíry Ě3Ř,0 mld. Kčě, zejména české a zahraniční 
státní dluhopisy a korporátní dluhopisy emitent] s ratingem pUevážnE v investičním pásmu.  

V souladu s typickým rysem závazk] z životního pojištEní, jímž je delší časový horizont, mají 
dluhové cenné papíry kryjící rezervy životního pojištEní v pr]mEru delší dobu do splatnosti. Cílem 
je zajistit dostatečný a stabilní výnos v dlouhém období, jenž umožní splnEní závazk] vyplývajících 
z uzavUených pojistných smluv. Z pohledu účetních kategorií je 94 % dluhových cenných papír] 
klasifikováno jako finanční aktiva k prodeji s cílem sladit vykazování jejich výsledku se zp]sobem 
účtování o pojistných závazcích a snížit tak volatilitu hospodáUského výsledku v d]sledku zmEn 
tržních úrokových sazeb. 

 

 
 
 

ObjemovE tUetí nejvýznamnEjší položkou ve struktuUe finančních investic jsou majetkové cenné 
papíry Ěakcie, podílové listy a ostatní cenné papíry s promEnlivým výnosemě. K 30. červnu 2017 
dosáhly 9,0 %, v absolutním vyjádUení 5,0 mld. Kč. Tyto instrumenty jsou do portfolia poUizovány s 

69,1% 

9,0% 

13,9% 

8,0% 
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cílem doplnit pevnE úročené instrumenty za účelem diverzifikace rizika a zvýšit celkový výnos ve 
stUednE- a dlouhodobém horizontu. 

Zbytek portfolia finančních investic je tvoUen ostatním investičním majetkem. V České pojiš[ovnE 
jsou zde zastoupeny investice do budov a pozemk], které mají formu pUímého vlastnictví 
nemovitostí nebo majetkových účastí ve společnostech, které jsou vlastníky nemovitostí a jejichž 
hlavním pUedmEtem podnikání je jejich správa a pronájem. ůlokace do tohoto segmentu investic 
v posledních nEkolika letech stabilnE roste a ke konci roku dosáhla účetní hodnota 4,5 mld. Kč 
Ěpodíl Ř,0 %ě. Investice do nemovitostí pUedstavují v prostUedí nízkých úrokových sazeb vhodný 
zdroj vyššího, dlouhodobE stabilního výnosu, zároveO skýtají pUíležitost kapitálového zhodnocení 
v d]sledku r]stu tržní ceny nemovitosti. 

Hrubý výnos finančních investic v životním segmentu pUed odečtením poplatk] na správu byl 
1 101 mld. Kč, z toho 248 mil. Kč pUipadlo na investice kryjící rezervy pojištEní, kde je nositelem 
investičního rizika pojistník. NejvýznamnEjším zdrojem výnos] byly úrokové výnosy z dluhových 
cenných papír]. 

Finanční investice v segmentu neživotního pojištEní 
Zdrojem finančních investic v segmentu neživotního pojištEní jsou technické rezervy neživotních 
pojištEní a vlastní kapitál pUiUazený k tomuto segmentu. Ve srovnání s životními závazky mají 
závazky v neživotním segmentu krátkodobEjší charakter, proto jsou v investičním portfoliu ve vEtší 
míUe zastoupena aktiva s kratší dobou do splatnosti a vyšší je podíl instrument] s vysokou mírou 
likvidity, které je možné v pUípadE potUeby výplaty pojistných plnEní rychle pUemEnit na hotovost. 

K 30. červnu 2017 byla účetní hodnota portfolia neživotního pojištEní 1Ř,4 mld. Kč. Z 84,9 % 
(15,6 mld. Kčě jej tvoUily pevnE úročené instrumenty, z toho dluhové cenné papíry mEly účetní 
hodnotu 14,2 mld. Kč, netto pohledávek a závazk] z repo operací 1 mld. Kč a termínované vklady 
u bank 0,4 mld. Kč. Zbylých ř,3 % portfolia bylo uloženo v majetkových cenných papírech a 5,8% 
v ostatním majetku. Dle účetní klasifikace je pUevážná vEtšina finančních investic klasifikována jako 
aktiva určená k prodeji. 

 

 

84,9% 

9,3% 

5,8% 
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Celkový výnos finančních investic v segmentu neživotního pojištEní pUed očištEním o náklady na 
správu dosáhl za první pololetí roku 2017 výše 103 mil. Kč. Nejvíce k výsledku pUispEly – podobnE 
jako v segmentu životního pojištEní – úrokové výnosy z dluhopis]. 
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Struktura finančních investic České pojiš[ovny Ěv účetní hodnotE IFRSě dle obchodních segment] 
  Žｷ┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ NW┥ｷ┗ﾗデﾐｹ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹ 
  tis. CZK % tis. CZK % 

B┌Sﾗ┗┞ ; ヮﾗ┣Wﾏﾆ┞ ふｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹ ﾏ;ﾃWデWﾆぶ 4 523 473 7,78% 553 860 2,49% 

P└ﾃLﾆ┞ 3 644 031 6,27% 2 330 030 10,45% 

NWﾆﾙデﾗ┗;ﾐY Sﾉ┌ｴﾗ┗Y IWﾐﾐY ヮ;ヮｹヴ┞ 938 213 1,61% 0 0,00% 

PﾗｴﾉWS=┗ﾆ┞ ┣ ヴWヮﾗ ﾗヮWヴ;Iｹ 1 810 008 3,11% 2 330 019 10,45% 

Oゲデ;デﾐｹ ヮ└ﾃLﾆ┞ 895 810 1,54% 12 0,00% 

Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ;ﾆデｷ┗; ﾆ ヮヴﾗSWﾃｷ 40 365 686 69,45% 17 416 516 78,15% 

Dﾉ┌ｴﾗ┗Y IWﾐﾐY ヮ;ヮｹヴ┞ 35 100 051 60,39% 15 809 896 70,94% 

AﾆIｷWが ヮﾗSｹﾉﾗ┗Y ﾉｷゲデ┞ ; ﾗゲデ;デﾐｹ IWﾐﾐY ヮ;ヮｹヴ┞ ゲ ヮヴﾗﾏ[ﾐﾉｷ┗┠ﾏ ┗┠ﾐﾗゲWﾏ 5 265 635 9,06% 1 606 619 7,21% 

Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ;ﾆデｷ┗; ﾗIWﾒﾗ┗;ﾐ= ヴW=ﾉﾐﾗ┌ ｴﾗSﾐﾗデﾗ┌ ヮヴﾗデｷ ┎Lデ┌ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ﾐWHﾗ ┗┠ﾐﾗゲ└ 10 372 200 17,85% 1 005 687 4,51% 

Dﾉ┌ｴﾗ┗Y IWﾐﾐY ヮ;ヮｹヴ┞ 1 981 254 3,41% 999 842 4,49% 

AﾆIｷWが ヮﾗSｹﾉﾗ┗Y ﾉｷゲデ┞ ; ﾗゲデ;デﾐｹ IWﾐﾐY ヮ;ヮｹヴ┞ ゲ ヮヴﾗﾏ[ﾐﾉｷ┗┠ﾏ ┗┠ﾐﾗゲWﾏ 175 0,00% 0 0,00% 

Iﾐ┗WゲデｷIW ﾆヴ┞ﾃｹIｹ ヴW┣Wヴ┗┞ ヮﾗﾃｷジデ[ﾐｹが ﾆSW ﾃW ﾐﾗゲｷデWﾉWﾏ ｷﾐ┗WゲデｷLﾐｹｴﾗ ヴｷ┣ｷﾆ; ヮﾗﾃｷゲデﾐｹﾆ 8 235 093 14,17% 0 0,00% 

Kﾉ;Sﾐ= デヴ┥ﾐｹ ｴﾗSﾐﾗデ; SWヴｷ┗=デ└ 155 678 0,27% 5 846 0,03% 

Oゲデ;デﾐｹ ｷﾐ┗WゲデｷIW 566 000 0,97% 1 299 000 5,83% 

TWヴﾏｹﾐﾗ┗;ﾐY ┗ﾆﾉ;S┞ ┌ H;ﾐﾆ ふゲ ┗┠ﾃｷﾏﾆﾗ┌ SWヮﾗ┣ｷデ ┗ ;ﾆデｷ┗ﾐｹﾏ ┣;ﾃｷジデ[ﾐｹぶ 566 000 0,97% 1 299 000 5,83% 

Fｷﾐ;ﾐLﾐｹ ┣=┗;┣ﾆ┞ ふゲ ┗┠ﾃｷﾏﾆﾗ┌ ┗┞S;ﾐ┠Iｴ Sﾉ┌ｴﾗヮｷゲ└ぶ -1 349 684 -2,32% -318 131 -1,43% 

Pギｷﾃ;デY H;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹ ┎┗[ヴ┞ ┣ ヴWヮﾗ ﾗヮWヴ;Iｹ 0 0,00% 0 0,00% 

)=ヮﾗヴﾐ= デヴ┥ﾐｹ ｴﾗSﾐﾗデ; SWヴｷ┗=デ└ -1 349 684 -2,32% -318 131 -1,43% 

  58 121 706 100,00% 22 286 962 100,00% 
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ZajištEní 
ZajištEní České pojiš[ovny dlouhodobE pUispívá k jejím vyrovnaným hospodáUským výsledk]m a 
stabilitE. ZajištEní jako nástroj Uízení rizika chrání Českou pojiš[ovnu, a ve svém d]sledku tedy i její 
klienty a akcionáUe, pUed neočekávanými událostmi individuálního nebo katastrofického charakteru, 
jakož i pUed nahodilými výkyvy ve škodní frekvenci. ůnalýza potUeb zajištEní a optimalizace jeho 
struktury je vytváUena s využitím moderních nástroj] dynamické finanční analýzy ve spolupráci 
s odborníky Generali CEE Holdingu a za podpory zajistných makléU]. Každým rokem je na úrovni 
Generali CEE Holdingu zajistný program modifikován tak, aby reflektoval zmEny v portfoliu i v 
produktové UadE. 
 
Hlavním obligatorním partnerem České pojiš[ovny v oblasti zajištEní je kaptivní skupinová 
zajiš[ovna GP Reinsurance EůD se sídlem v Bulharsku. Jejím prostUednictvím jsou rizika dále 
retrocedována do skupinových zajistných smluv ůssicurazioni Generali. Díky této optimalizaci m]že 
Česká pojiš[ovna profitovat z výhod skupinového krytí a dále tak snižovat náklady na zajištEní pUi 
rozšíUených podmínkách krytí. Skupinová pravidla pro jednotlivé druhy pojištEní určují maximální 
možnou expozici České pojiš[ovny. 
  
Díky intenzivní práci s detailními informacemi o jednotlivých rizicích v portfoliu dokáže Česká 
pojiš[ovna s využitím sofistikovaných model] kontrolovat svoji expozici v oblasti katastrofických 
rizik. V současné dobE jsou v pravidelných intervalech modelovány povodOové škody na portfoliu 
domácností, podnikatel] i velkých rizik. V podobném členEní probíhají i modelace expozice 
z vichUice.  
 
Česká pojiš[ovna je díky svému ratingu vnímána partnery a sesterskými společnostmi jako stabilní a 
silný partner rovnEž v oblasti zajištEní. Tato skutečnost se odráží v objemech obligatorního a 
fakultativního zajištEní v oblasti korporátních klient] a velkých rizik. 

Jaderný pool 
Český jaderný pojiš[ovací pool Ědále „ČJPP“ě je volné sdružení neživotních pojiš[oven založené na 
soupojiš[ování a zajiš[ování jaderných rizik. ČJPP nabízí již témEU dvacet let pojiš[ovací a 
zajiš[ovací služby pro odpovEdnostní a majetková rizika, a to včetnE rizik souvisejících s pUepravou 
jaderného materiálu. Jaderná rizika jednotlivé pojiš[ovny pro jejich specifický charakter obvykle 
samostatnE nepojiš[ují. Pojiš[ovny sdružené v ČJPP poskytují své čisté vlastní vruby, jejichž součet 
pak tvoUí celkovou kapacitu ČJPP pro jednotlivé druhy pojiš[ovaných rizik. V rámci ČJPP se 
každoročnE uzavírá Dohoda o solidární odpovEdnosti člen], aby se zvýšila bezpečnost a d]vEra v 
ČJPP.  
 
Česká pojiš[ovna a.s., je jedním ze zakládajících člen] ČJPP a od jeho vzniku je vedoucím 
pojistitelem na základE dohody zúčastnEných pojiš[oven. V rámci České pojiš[ovny a.s., jsou 
jaderná rizika zaUazena do GCC (Global Commercial&Corporate) rizik. Výkonným orgánem ČJPP je 
KanceláU ČJPP, která je včlenEna do Útvaru operation&IT pro korporátní a pr]myslová rizika. Čisté 
vlastní vruby poskytnuté Českou pojiš[ovnou a.s., pro ČJPP byly v roce 2017 navýšeny zejména pro 
pojištEní odpovEdnostních rizik Ěo 15%ě. 
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AdresáU vybraných společností finanční skupiny České pojiš[ovny 

Česká pojiš[ovna ZDRAVÍ a.s.  
Adresa:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 
Infolinka:  +420 841 111 132 
Telefon:  +420 267 222 515 
Fax:   +420 267 222 936 
E-mail:   info@zdravi.cz 
Internetová adresa:  www.zdravi.cz 

 

Penzijní společnost České pojiš[ovny, a.s. 
Adresa:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 
Infolinka:  +420 261 149 111 
Telefon:  +420 221 109 111 
E-mail:   pfcp@pfcp.cz 
Internetová adresa: www.pfcp.cz 

 

Adresa centrály České pojiš[ovny 

Sídlo společnosti: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 
PracovištE centrály:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 
Klientský servis ČP:  +420 241 114 114 
Telefon:  +420 224 550 444 
E-mail:   klient@cpoj.cz 
Internetová adresa: www.ceskapojistovna.cz 
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Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam zkratek 

 
Zkratka 

 
AFS Realizovatelná finanční aktiva Ěůvailable for saleě 

AGG Property and CASCO aggregate X/L 

ALM Tízení aktiv a pasiv Ěůsset-liability management) 

CASCO Havarijní pojištEní vozidel ĚCasualty and Collision car insurance) 

CAT Škodní nadmErek pro katastrofické škody 

CCS Cross currency swap 

CDO Credit default option 

CDS Credit default swap 

CGU PenEzotvorná jednotka ĚCash-generating unit) 

D&O OdpovEdnost člen] statutárních orgán] 

DPF Prvky dobrovolné spoluúčasti 

EBS Economic balance sheet model 

ECL Expected credit loss 

FVH ÚrovnE reálné hodnoty Ěfair value hierarchyě 

FVO Fair value opce 

FVOCI Finanční aktiva oceOovaná reálnou hodnotou proti ostatnímu úplému výsledku hospodaUení ĚFinancial assets at fair value through 
other comprehensive income) 

FVTPL Finanční aktiva oceOovaná reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] (Financial assets at fair value through profit or loss) 

IBNR Nenahlášené pojistné události ĚIncurred but not reportedě 

IFRIC Interpretace Výboru pro výklad Mezinárodních standard] účetního výkaznictví 

IRS Interest rate swap 

LAT Test postačitelnosti rezerv ĚLiability adequacy testě 

MCEEV Market Consistent European Embedded Value 

MTPL PojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou provozem vozidla 

MVaR Market Value at Risk 

OCI Ostatní úplný výsledek hospodaUení 

PPE Pozemky, budovy a zaUízení ĚProperty, plant and equipmentě 

PVFP Současná hodnota budoucích zisk] Ěpresent value of future profitě 

RBNS Nahlášené, ale nezlikvidované pojistné události ĚReported but not settled) 

SAA Strategické umis[ování aktiv ĚStrategic asset allocationě 

UPR Rezerva na nezasloužené pojistné ĚUnearned premium reserveě 

X/L Škodní nadmErek ĚExcess of lossě 
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Konsolidovaný mezitímní výkaz o finanční situaci ve zkrácené podobE 
 

Ěmil. Kčě Poznámka 30.6.2017 31.12.2016 

Aktiva celkem  246 187 219 551 

z toho celková aktiva pUipadající Transformovanému fondu D.1.1 116 399 102 033 

Nehmotná aktiva E.1 2 204 2 312 

Goodwill E.1.1 1 263 1 286 

Ostatní nehmotná aktiva E.1.2 941 1 026 

Hmotná aktiva E.2 469 194 

Pozemky a budovy Ěprovozníě E.2.1 419 135 

Ostatní hmotná aktiva E.2.2 50 59 

Investice E.3 220 425 193 187 

Investice do nemovitostí E.3.1 11 032 10 214 

Majetkové účasti v pUidružených společnostech E.3.2 377 444 

ÚvEry a pohledávky E.3.3 50 403 8 902 

Realizovatelná finanční aktiva E.3.4 141 274 156 612 

Finanční aktiva oceOovaná reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] E.3.5 17 339 17 015 

z toho finanční aktiva vážící se k pojistným smlouvám, kde nositelem investičního rizika je pojistník E.3.5 7 728 7 926 

Podíly zajistitel] na pojistnE-technických rezervách E.4 10 066 9 732 

Pohledávky E.5 6 388 6 716 

Pohledávky z pUímého pojištEní   1 881 1 896 

Pohledávky ze zajištEní   2 160 2 206 

Obchodní a ostatní pohledávky   1 934 2 577 

Pohledávky ze splatné danE   413 37 

Ostatní aktiva E.6 1 949 1 716 

Časové rozlišení poUizovacích náklad] E.6.1 1 008 993 

Odložené daOové pohledávky E.26.1 170 199 

Ostatní aktiva - ostatní   771 524 

Peníze a penEžní ekvivalenty E.7 4 686 5 694 

Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem   246 187 219 551 

z toho celkový vlastní kapitál a cizí zdroje pUipadající Transformovanému fondu D.1.1 116 399 102 033 

Vlastní kapitál  E.8 33 613 38 386 

Vlastní kapitál pUipadající akcionáUi mateUské společnosti   30 883 35 829 

Základní kapitál   4 000 4 000 

Kapitálové fondy a fondy ze zisku   26 883 31 829 

Vlastní kapitál pUipadající nekontrolním podíl]m   2 730 2 557 

Ostatní rezervy E.9 570 557 

Závazky z pojištEní E.10 64 353 65 286 

Finanční závazky E.11 137 459 104 822 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos]   1 190 2 570 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou   136 269 102 252 

Závazky E.12 8 205 8 094 

Závazky z pUímého pojištEní   1 804 2 079 

Závazky ze zajištEní   4 639 4 528 

Závazky ze splatné danE   18 60 

Jiné závazky   1 744 1 427 

Ostatní závazky E.13 1 987 2 406 

Odložené daOové závazky E.26.1 187 190 

Ostatní závazky - ostatní 
 

1 800 2 216 

 

  



Česká pojiš[ovna a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE za období končící 30. června 2017 
 

34 

Konsolidovaný mezitímní výkaz zisku a ztráty ve zkrácené podobE 
Za období končící 30. června 

Ěmil. Kčě Poznámka 2017 
2016 

upraveno 

Výnosy celkem   13 047 12 450 

Zasloužené pojistné očištEné o podíl zajistitele E.14 9 109 9 073 

Zasloužené pojistné  
 

14 243 13 941 

Zasloužené pojistné postoupené zajistitel]m   -5 134 -4 868 

Výnosy z poplatk] a provizí  E.15 30 17 

Čisté zisky/Ě-ěztráty z finančních nástroj] oceOovaných reálnou hodnotou proti účt]m 
náklad] nebo výnos] E.16 636 -605 

z toho čisté zisky/Ě-ěztráty z finančních nástroj] vážících se k pojistným smlouvám, kde 
nositelem investičního rizika je pojistník   248 177 

Podíl na zisku pUidružených společností E.17 27 2 

Čisté zisky/Ě-ěztráty z pUidružených společností  E.18 4 - 

Výnosy z ostatních finančních nástroj] a investic do nemovitostí E.19 2 519 3 370 

Úrokové výnosy   1 670 1 816 

Výnosy - ostatní   417 419 

Realizované zisky   409 850 

Nerealizované zisky   14 259 

RozpuštEní ztrát z trvalého snížení hodnoty   9 26 

Ostatní výnosy E.20 722 593 

Náklady celkem   -10 089 -10 348 

Náklady na pojistná plnEní očištEné o podíl zajistitel] E.21 -5 660 -5 685 

Náklady na pojistná plnEní   -8 032 -7 847 

Podíl zajistitel] na nákladech na pojistná plnEní   2 372 2 162 

Náklady na poplatky a provize  E.22 -21 -15 

Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí E.23 -752 -950 

Úrokové náklady   -483 -500 

Náklady - ostatní   -63 -34 

Realizované ztráty   -67 -227 

Nerealizované ztráty   -119 - 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty   -20 -189 

PoUizovací a administrativní náklady E.24 -2 675 -2 568 

Provize a ostatní poUizovací náklady   -1 469 -1 520 

Náklady na správu investic   -85 -82 

Ostatní administrativní náklady   -1 121 -966 

Ostatní náklady E.25 -981 -1 130 

VÝSLEDEK HOSPODATENÍ PTED ZDANDNÍM   2 958 2 102 

DaO z pUíjmu E.26 -453 -448 

ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ   2 505 1 654 

Výsledek hospodaUení za účetní období pUipadající akcionáU]m mateUské společnosti   2 471 1 598 

z toho výsledek hospodaUení za účetní období pUipadající Transformovanému fondu D.1.2 323 -421 

Výsledek hospodaUení za účetní období pUipadající nekontrolním podíl]m   34 56 

 

Výnos na akcii z čistého zisku pUipadajícího akcionáUi mateUské společnosti za období končící 30. června: 

(tis. Kčě 2017 2016 

- z pokračujících činností Ězákladní, zUedEnýě 62 40 

Celkem 62 40 
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Konsolidovaný mezitímní výkaz o úplném výsledku ve zkrácené podobE 
Za období končící 30. června 

Ěmil. Kčě Poznámka 2017 2016 

Čistý zisk za účetní období   2 505 1 654 

Položky ostatního úplného výsledku, které mohou být v budoucích obdobích pUevedeny do 
výkazu zisku a ztráty       

OceOovací rozdíly k realizovatelným finančním aktiv]m vykázané ve vlastním kapitálu 
 

-3 644 718 

OceOovací rozdíly k realizovatelným finančním aktiv]m vykázané ve výkazu zisku a ztráty E.19, E.23 -342 -623 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv E.23 17 188 

Kurzové rozdíly  -58 -20 

Zisky a ztráty ze zajištEní penEžních tok]   7 5 

Celkové zisky a ztráty vykázané pUímo ve vlastním kapitálu   -4 020 268 

DaO z položek vykázaných nebo pUevedených do vlastního kapitálu   349 -62 

DaO z položek vykázaných nebo pUevedených do vlastního kapitálu – realizovatelná finanční 
aktiva   349 -57 

DaO z položek vykázaných nebo pUevedených do vlastního kapitálu – zajištEní penEžních tok]   - -5 

Ostatní úplný výsledek po zdanEní   -3 671 206 

Celkový úplný výsledek hospodaUení   -1 166 1 860 

PUipadající:       

 - akcionáUi mateUské společnosti   -1 206 1 807 

z toho celkový úplný výsledek pUipadající Transformovanému fondu   -1 809  -449 

 - nekontrolním podíl]m   40 53 
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Konsolidovaný mezitímní výkaz zmEn vlastního kapitálu ve zkrácené 
podobE 
Za období končící 30. června 2017 

Ěmil. Kčě Po
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Z]statek na začátku účetního 
období   4 000 206 14 163 1 139 62 -52 16 311 35 829 2 557 38 386 

Čistý zisk za účetní období 
 

            2 471 2 471 34 2 505 

OceOovací rozdíly k realizovatelným 
finančním aktiv]m vykázané ve 
vlastním kapitálu  

    -3 644         -3 644   -3 644 

OceOovací rozdíly k realizovatelným 
finančním aktiv]m vykázané ve výkazu 
zisku a ztráty 

 
    -342         -342   -342 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty 
realizovatelných finančních aktiv  

    17         17   17 

Kurzové rozdíly 
 

        -62     -62 4 -58 

Zisky a ztráty ze zajištEní penEžních 
tok]  

          5   5 2 7 

Ostatní úplné výnosy/Ě-ě náklady z 
ukončovaných činností                -   - 

DaO z položek ostatního úplného 
výsledku  

    349     -   349   349 

Celkový úplný výsledek 
hospodaUení   -  - -3 620  - -62 5 2 471 -1 206 40 -1 166 

ZmEny majetkových účastí v dceUiných 
společnostech, které nemají za 
následek zmEnu kontroly 

E.8.2           1 - 1 140 141 

Tvorba rezervního fondu na úhrady 
vázané na akcie              13 13   13 

Dividendy vyplacené akcionáU]m E.8.1             -3 754 -3 754 -7 -3 761 

Z]statek na konci účetního období   4 000 206 10 543 1 139  - -46 15 041 30 883 2 730 33 613 
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Konsolidovaný mezitímní výkaz zmEn vlastního kapitálu ve zkrácené 
podobE 
Za období končící 30. června 2016  
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Z]statek na začátku účetního 
období  4 000 206 13 095 1 139 25 -49 37 14 897 33 350 1 354 34 704 

Úprava počátečního z]statku                -68 -68   -68 

Upravený z]statek na začátku 
účetního období  4 000 206 13 095 1 139 25 -49 37 14 829 33 282 1 354 34 636 

Čistý zisk za účetní období                1 598 1 598 56 1 654 

OceOovací rozdíly k realizovatelným 
finančním aktiv]m vykázané ve 
vlastním kapitálu 

     718           718   718 

OceOovací rozdíly k realizovatelným 
finančním aktiv]m vykázané ve 
výkazu zisku a ztráty  

    -623           -623   -623 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty 
realizovatelných finančních aktiv  

    188           188   188 

Kurzové rozdíly 
 

        -20       -20   -20 

Zisky a ztráty ze zajištEní penEžních 
tok]            3     3 2 5 

DaO z položek ostatního úplného 
výsledku  

    -57      -     -57 -5 -62 

Celkový úplný výsledek   -  - 226  - -20 3  - 1 598 1 807 53 1 860 

ZmEny majetkových účastí v 
dceUiných společnostech, které 
nemají za následek zmEnu kontroly 

E.8.2           -4   -21 -25 1 103 1 078 

ZmEna stavu vyrovnávací rezervy              -4 4  -    - 

Tvorba rezervního fondu na úhrady 
vázané na akcie 

               9 9   9 

Dividendy vyplacené akcionáU]m   E.8.1               -3 684 -3 684 -11 -3 695 

Z]statek na konci účetního 
období  4 000 206 13 321 1 139 5 -50 33 12 735 31 389 2 499 33 888 

 

1 Na základE lokálních legislativních požadavk] v pojiš[ovnictví je samostatnE vyčíslena vyrovnávací rezerva. Vyrovnávací rezerva není v souladu s 
požadavky IFRS vykazována v závazcích z pojištEní, ale jako součást vlastního kapitálu, kterou nelze použít pro výplatu dividend. ZmEna stavu 
vyrovnávací rezervy je zachycena jako pohyb mezi nerozdElenými hospodáUskými výsledky, které lze rozdElit mezi akcionáUe, a fondem vyrovnávací 
rezervy ve vlastním kapitálu, který nelze rozdElit. Platnost tEchto legislativních požadavk] skončila k 31. prosinci 2016 a vyrovnávací rezerva byla 
rozpuštEna k tomuto datu rozpuštEna. 
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Konsolidovaný mezitímní výkaz o penEžních tocích ve zkrácené podobE 
ĚnepUímá metodaě 
Za období končící 30. června 

Ěmil. Kčě Poznámka 2017 2016 

PenEžní toky z provozní činnosti     

Výsledek hospodaUení z pokračujících činností pUed zdanEním   2 958 2 102 

Výsledek hospodaUení pUed zdanEním včetnE ztráty z ukončovaných činností   2 958 2 102 

Úpravy o:     

Odpisy hmotného a nehmotného majetku E.25 156 158 

Odpisy PVFP a ztráty z trvalého snížení hodnoty goodwillu a PVFP E.25 6 5 

Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv E.20, E.24, E.26 11 163 

Zisk/(-) ztráta z pUecenEní finančních aktiv, investic do nemovitostí a finančních 
závazk] ocenEných FVTPL E.18, E.20, E.24 -943 -451   

Úrokové náklady E.24 483 500 

Úrokové výnosy E.20 -1 670 -1 816 

Výnosy z dividend E.19, E.20 -146 -97 

Čisté úrokové výnosy z finančních instrument] ocenEných FVTPL  E.18 101 116 

Výnosy/(-) náklady, které nepUedstavují penEžní toky 
 

-1 336 171 

Rezerva na úhrady vázané na akcie   13 9 

ZmEna stavu p]jček a pohledávek   -41 503 -86 

ZmEna stavu pohledávek   704 -23 

ZmEna stavu podíl] zajistitel] na pojistnE-technických rezervách   -334 -112 

ZmEna stavu ostatních aktiv, záloh a pUíjm] pUíštích období   -263 -20 

ZmEna stavu závazk]   153 413 

ZmEna stavu finančních závazk] z investičních smluv s DPF   2 129 1 821 

ZmEna stavu finančních závazk] ocenEných FVTPL   - 858 

ZmEna stavu závazk] v]či bankám   33 163 879 

ZmEna stavu závazk] z pojištEní   -933 -741 

ZmEna stavu ostatních závazk], výdaj] a výnos] pUíštích období   -437 174 

ZmEna stavu ostatních rezerv   13 -1 

PUijaté úroky   849 1 149 

PUijaté dividendy   142 97 

PoUízení finančních aktiv ocenEných FVTPL neurčených k obchodování   -1 080 -1 008 

PoUízení finančních aktiv určených k obchodování   -6 114 -11 541 

PUíjmy z finančních aktiv ocenEných FVTPL neurčených k obchodování   2 884 1 670 

PUíjmy z finančních aktiv určených k obchodování   15 355 13 678 

PenEžní toky plynoucí z danE z pUíjm] právnických osob   -495 -478 

Čisté penEžní toky z provozní činnosti   3 866 7 589 

      

PenEžní toky z investiční činnosti     

PoUízení hmotného a nehmotného majetku   -379 -68 

PoUízení investic do nemovitostí B.1 -883 -1 580 

Čisté penEžní toky z poUízení dceUiných, pUidružených a společných podnik] bez 
nabyté hotovosti B.1 9 - 

Poskytnuté p]jčky  - -1 487 

PUíjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku 
 

25 4 

Čisté penEžní toky z investiční činnosti  -1 228 -3 131 
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Ěmil. Kčě Poznámka 2017 2016 

PenEžní toky z finanční činnosti    

PUíjmy ze zvýšení základního kapitálu držiteli nekontrolních podíl] 
 

 142 1 076 

Splácení kapitálu do nekontrolních podíl] 
 

-14 - 

Splácení p]jček  -24 -333 

Vyplacené úroky  - - 

PUijaté dividendy 
 

4 -2 

Dividendy vyplacené akcionáU]m 
 

-3 754 -3 684 

Čisté penEžní toky z finanční činnosti  -3 646 -2 943 

     

Čistý pUír]stek Ěúbytekě penEžních prostUedk] a penEžních ekvivalent]  -1 008 1 515 

PenEžní prostUedky a penEžní ekvivalenty k 1. lednu E.7 5 694 4 143 

Vliv smEnných kurz] na penEžní prostUedky a penEžní ekvivalenty 
 

- -5 

Peníze a penEžní ekvivalenty ke konci vykazovaného období E.7 4 686 5 653 
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PUíloha konsolidované mezitímní účetní závErky ve zkrácené 
podobE 
 

A. Obecné informace 

A.1 Charakteristika skupiny  

Česká pojiš[ovna a.s. Ědále „Česká pojiš[ovna“, „ČP“, „mateUská společnost“ nebo „Společnost”ě je univerzální pojiš[ovnou, 
která nabízí celou škálu produkt] životního a neživotního pojištEní. Má sídlo v České republice. Vznikla 1. kvEtna 1řř2 jako 
akciová společnost a je nástupcem bývalé státem vlastnEné České státní pojiš[ovny. 

Konsolidovaná účetní závErka mateUské společnosti za období končící 30. června 2017 Ědále uvádEná jako „účetní závErka“ě 
zahrnuje mateUskou společnost a její dceUiné společnosti ĚspolečnE dále uvádEné jako „Skupina“ě. 

Výčet významných společností Skupiny a zmEn ve SkupinE v letech 2017 a 2016 je uveden v části B této pUílohy. 

Struktura akcionáU]: 
Jediným akcionáUem Společnosti je CZI Holdings N.V. se sídlem Diemerhof 42, 1112XN, Diemen, Nizozemsko, zUízená 
6. prosince 2006, identifikační číslo organizace 34245ř76. 

CZI Holdings je součástí společnosti Generali CEE Holding B.V. ĚGCEEě, společnosti plnE vlastnEné společností ůssicurazioni 
Generali S.p.A. Konečnou ovládající společností této společnosti je ůssicurazioni Generali S.p.ů. Ědále uvádEná jako 
„Generali“ě. Účetní závErky společnosti Generali Group jsou zveUejOovány na www.generali.com. 

Sídlo České pojiš[ovny: 
Spálená 75/16 
113 04 Praha 1 
Česká republika 
IČ: 45 27 2ř 56 

PUedstavenstvo schválilo účetní závEru k vydání dne 11. záUí 2017. 

A.2 Statutární orgány 

Složení pUedstavenstva ke konci vykazovaného období: 

PUedseda: Marek Jankovič, Bratislava 

MístopUedseda: Petr Bohumský, Praha 

Člen: Tomáš Vysoudil, Tíčany 

Člen: Karel Bláha, Praha 

Člen: Pavol PitoOák, Bratislava 

 

V první polovinE roku 2017 nedošlo ve struktuUe pUedstavenstva k žádným zmEnám. 

Společnost zastupují společnE vždy alespoO dva členové pUedstavenstva. 

 
Složení dozorčí rady ke konci vykazovaného období:  

PUedseda: Miroslav Singer, Praha 

Člen: Luciano Cirina, Praha 

Člen: Gregor Pilgram, Praha 

Člen: Martin Sturzlbaum, VídeO 

 

V první polovinE roku 2017 došlo ve struktuUe dozorčí rady k následujícím zmEnám: 

Dne Ř. bUezna 2017 došlo k zániku členství pana Gianluca Colocci ve funkci člena dozorčí rady a byl nahrazen panem 
Miroslavem Singerem. 

Dne 2ř. kvEtna 2017 byl jmenován pan Miroslav Singer na pozici pUedsedy dozorčí rady, ve funkci nahradil pana Luciana 
Cirinu. 

A.3 Soulad s právními pUedpisy 

Účetní závErka byla vypracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Ě„IFRS“ě ve znEní pUijatém 
Evropskou unií Ě„EU“ě.  

A.4 Východiska pro pUípravu účetní závErky 

Dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu je Skupina povinna sestavit konsolidovanou mezitímní účetní 
závErku. Tuto mezitímní účetní závErku sestavuje k 30. červnu 2017 ve zkrácené podobE umožnEné standardem IAS 34 
„Mezitímní účetní výkaznictví“.  
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Skupina aplikovala pUi pUípravE mezitímní účetní závErky stejné účetní postupy a metody, jaké byly aplikovány pUi pUípravE 
bezprostUednE pUedcházející roční účetní závErky. 

Údaje v mezitímní účetní závErce jsou uvedeny v českých korunách Ě„Kč“ě, které jsou funkční mEnou Skupiny a částky jsou 
uvádEny v milionech.  

Mezitímní účetní závErka je zpracována na základE historických cen s výjimkou následujících položek majetku a závazk], které 
jsou vykázány v reálné hodnotE: finanční deriváty, finanční nástroje oceOované reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo 
výnos], realizovatelné finanční nástroje a investice do nemovitostí.  

PUi pUípravE účetní závErky v souladu s IFRS je nezbytné, aby vedení Skupiny činilo úsudky, odhady a uplatOovalo pUedpoklady, 
které mají dopad na aplikaci účetních postup] a na vykazovanou výši majetku a závazk], výnos] a náklad]. Tyto odhady 
a související pUedpoklady vycházejí z historických zkušeností a dalších r]zných faktor], které jsou uznané za daných okolností 
za vhodné, a jsou podkladem pro stanovení účetních hodnot majetku a závazk] v pUípadech, kde tyto hodnoty nemohou být 
stanoveny na základE jiných zdroj]. Skutečné hodnoty se od tEchto odhad] mohou lišit.  

Použité odhady a pUedpoklady jsou pr]bEžnE revidovány. Revize účetních odhad] jsou zohlednEny v období, ve kterém je 
revize provedena, má-li její výsledek dopad pouze na jedno období, pUípadnE v období, ve kterém je revize provedena 
a v následných obdobích, má-li výsledek revize dopad na současné i budoucí účetní období. 
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B. Obecná kritéria pro zpracování konsolidované účetní závErky  

B.1 Společnosti Skupiny 

Konsolidovaná účetní závErka je sestavena z údaj] mateUské společnosti a z údaj] jejich pUímo nebo nepUímo ovládaných 
dceUiných společností. Všechny společnosti, které splOují náležitosti efektivní kontroly podle standard] IFRS jsou zahrnuty do 
konsolidace.  

IFRS 10 definuje kontrolu na základE tUí podmínek, které musí být splnEny, aby bylo možné považovat účetní jednotku za 
ovládanou: 

(a) „moc“ nad účetní jednotkou, do níž bylo investováno; 
(b) riziko spojené s variabilními výnosy, resp. právo na tyto výnosy;  
(c) schopnost využívat moc nad účetní jednotkou, do níž bylo investováno, k ovlivnEní výše výnos]. 

Následující tabulka zachycuje strukturu Skupiny a její zmEny v porovnání s pUechozím rokem: 

Za pololetí končící 30. června 2017    

Společnost Stát Majetková účast 
Podíl na 

hlasovacích 
právech 

City Empiria, a.s. Česká republika 61,9 61,9 

Česká pojiš[ovna ZDRůVÍ a.s. Česká republika 100,0 100,0 

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond Česká republika 61,9 61,9 

FINHAUS a.s. Česká republika 100,0 100,0 

ůcredité s.r.o. ĚdUíve REFICOR s.r.o.) Česká republika 80,4 80,4 

PALAC KRIZIK a.s. Česká republika 80,9 80,9 

NámEstí Republiky 3a, s.r.o.  Česká republika 61,9 61,9 

MUSTEK PROPERTIES, s.r.o. Česká republika 61,9 61,9 

Office Center PurkyOova, a.s.* Česká republika 61,9 61,9 

PaUížská 26, s.r.o.  Česká republika 100,0 100,0 

Penzijní společnost České pojiš[ovny, a.s. včetnE Transformovaného fondu Česká republika 100,0 100,0 

Solitaire Real Estate a.s. Česká republika 61,9 61,9 

IDEE s.r.o. Česká republika 61,9 61,9 

Generali GCEE Fond ropy a energetiky Irsko 44,9 44,9 

Generali GCEE Fond nových ekonomik Irsko 43,4 43,4 

Generali GCEE Východoevropský akciový fond Irsko 53,2 53,2 

Generali GCEE Východoevropský dluhopisový fond Irsko 77,3 77,3 

CP Strategic Investment N.V. Nizozemsko 100,0 100,0 

Generali SAF de Pensii Private S.A. Rumunsko 99,99 99,99 

PL Investment Jerozolimskie I SP. Z o.o.  Polsko 61,9 61,9 

PL Investment Jerozolimskie II SP. Z o.o.  Polsko 61,9 61,9 

Cleha Invest sp. z o.o.* Polsko 61,9 61,9 

Green Point Offices a.s. Slovensko 100,0 100,0 

*Společnost poUízená v roce 2017    
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Za pololetí končící 30. června 2016    

Společnost Stát Majetková účast Podíl na 
hlasovacích 

právech 

City Empiria, a.s. Česká republika 60,2 60,2 

Česká pojiš[ovna ZDRůVÍ a.s. Česká republika 100,0 100,0 

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond Česká republika 60,2 60,2 

FINHAUS a.s.  Česká republika 80,0 80,0 

REFICOR s.r.o. Česká republika 80,4 80,4 

PALAC KRIZIK a.s. Česká republika 80,1 80,1 

NámEstí Republiky 3a, s.r.o. * Česká republika 60,2 60,2 

MUSTEK PROPERTIES, s.r.o.* Česká republika 60,2 60,2 

PaUížská 26, s.r.o.  Česká republika 100,0 100,0 

Penzijní společnost České pojiš[ovny, a.s. včetnE Transformovaného fondu Česká republika 100,0 100,0 

Solitaire Real Estate a.s. Česká republika 60,2 60,2 

IDEE s.r.o. Česká republika 60,2 60,2 

Generali GCEE Fond ropy a energetiky Irsko 48,0 48,0 

Generali GCEE Fond nových ekonomik Irsko 45,5 45,5 

Generali GCEE Východoevropský akciový fond Irsko 67,8 67,8 

Generali GCEE Východoevropský dluhopisový fond Irsko 77,4 77,4 

CP Strategic Investment N.V. Nizozemsko 100,0 100,0 

Generali SAF de Pensii Private S.A. Rumunsko 99,9 99,9 

PL Investment Jerozolimskie I SP. Z o.o.  Polsko 60,2 60,2 

PL Investment Jerozolimskie II SP. Z o.o.  Polsko 60,2 60,2 

Green Point Offices a.s. Slovensko 100,0 100,0 

*Společnost poUízená v roce 2016    

 
Tabulky uvedené níže obsahují seznam pUidružených společností a investičních fond], které jsou považovány za pUidružené 
společnosti a jsou vykazovány v rámci finančních investic konsolidovaných ekvivalenční metodou. 

Za pololetí končící 30. června 2017  

Společnost Stát 
Direct Care s.r.o. Česká republika 

Fond nemovitostních akcií Česká republika 

 
Za pololetí končící 30. června 2016  

Společnost Stát 
Direct Care s.r.o. Česká republika 

 
PodrobnEjší informace o významných operacích s dceUinými společnostmi Skupiny, které probEhly v prvním pololetí roku 2017: 

 ZmEna vlastnické struktury a navýšení kapitálu společnosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond 
Dne 2. června 2017 se valná hromada akcionáU] společnosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond rozhodla 
navýšit základní kapitál z 364 mil. Kč na 401 mil. Kč. Bylo vydáno 37 nových akcií ve jmenovité hodnotE 1 mil. Kč na jednu akcii, 
pUičemž upisovací cena 1 akcie činila 17,72 mil. Kč. Česká pojiš[ovna a.s. upsala 29 novE vydaných akcií fondu za celkovou 
upisovací cenu 514 mil. Kč. 

V d]sledku transakce se pUímý podíl Skupiny na fondu zvýšil z 60,2 % na 61,9 %. Ve stejném pomEru pak tedy narostl 
i nepUímý podíl v dceUiných společnostech vlastnEných fondem.  Pro více podrobností viz poznámka E.8.2. 

 PoUízení společnosti Office Center PurkyOova a.s. 
Dne 7. bUezna 2017 Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond podepsal smlouvu o nákupu společnosti Office Center 
PurkyOova a.s., která vlastní kanceláUské prostory na okraji Brna. Na Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond bylo 
pUevedeno 100 % vlastnických práv úhradou kupní ceny ve výši 309 mil. Kč.  

Transakce je klasifikována jako poUízení skupiny majetku, protože pUevádEné činnosti a majetek nesplOují definici podniku podle 
IFRS 3. 

 PoUízení společnosti Cleha Invest sp. z o.o. 
Dne 20. června 2017 Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond podepsal smlouvu o nákupu společnosti Cleha Invest 
sp. z o.o., která vlastní kanceláUské a obchodní prostory v centru Varšavy. Na Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční 
fond bylo pUevedeno 100 % vlastnických práv úhradou kupní ceny ve výši 886 mil. Kč. 

Transakce je klasifikována jako poUízení skupiny majetku, protože pUevádEné činnosti a majetek nesplOují definici podniku podle 
IFRS 3. 
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PodrobnEjší informace o významných operacích s dceUinými společnostmi Skupiny, které probEhly v  roce 2016:  

 Navýšení kapitálu společnosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond 
Dne 10. bUezna 2016 se valná hromada akcionáU] společnosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond rozhodla 
navýšit základní kapitál z 264 mil. Kč na 364 mil. Kč. Bylo vydáno 100 nových akcií ve jmenovité hodnotE 1 mil. Kč na jednu 
akcii, pUičemž upisovací cena 1 akcie činila 16,2ř mil. Kč. Česká pojiš[ovna a.s. upsala 34 novE vydaných akcií fondu za 
celkovou upisovací cenu 554 mil. Kč. 

V d]sledku transakce se pUímý podíl Skupiny na fondu snížil ze 70,1 % na 60,2 %. Ve stejném pomEru pak tedy poklesl i 
nepUímý podíl v dceUiných společnostech vlastnEných fondem.   

 PoUízení společnosti FINHAUS a.s. 
Dne 26. záUí 2016 skupina odkoupila od společnosti Generali pojiš[ovna, a.s. Ěspolečnost skupiny GCEEě 20% podíl ve 
společnosti FINHůUS a.s. Kupní cena činila 4,ř mil. Kč a v d]sledku transakce se skupina stala jediným akcionáUem 
společnosti FINHůUS a.s. 

 Prodej společnosti Finansovyj servis o.o.o. 
Dne 14. dubna 2016 došlo k prodeji celého podílu Ě100 %ě společnosti Finansovyj servis o.o.o. Investice v této společnosti byla 
trvale snížena, tudíž byla její účetní hodnota v dobE prodeje dlouhodobE nulová. Prodejní cena činila 10 000 rubl]. 

 PoUízení společnosti Generali Development s.r.o. ĚČP Distribuce s.r.o.ě 
Dne 20. záUí 2016 skupina odkoupila od společnosti Generali pojiš[ovna, a.s. Ěspolečnost skupiny GCEEě 100% podíl ve 
společnosti Generali Development s.r.o. (pozdEji pUejmenované na ČP Distribuce s.r.o.ě. Kupní cena činila 40,4 mil. Kč. 

 PUejmenování dceUiných společností 
V pr]bEhu roku 2016 došlo k pUejmenování následujících společností skupiny: 
- Generali Services CEE a.s. na FINHAUS a.s.; 
- REFICOR s.r.o. na ůcredité s.r.o.;   
- Apollo Business Center IV a.s. na Green Point Offices a.s.; 
- Generali Real Estate Fund CEE a.s. na Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond; a 
- Generali Development s.r.o. na ČP Distribuce s.r.o. 

 PoUízení investičních nemovitostí v Praze  
V pr]bEhu roku 2016 poUídila skupina dvE investiční nemovitosti v Praze: 

MUSTEK PROPERTIES, s.r.o. 
V červnu 2016 skupina poUídila společnost MUSTEK PROPERTIES, s.r.o., která vlastní historickou budovu v centru Prahy 
(v ulici 2Ř. Uíjna ve spodní části Václavského námEstíě o rozloze 1 Ř00 čtverečním metr] pronajímatelné plochy. V současné 
dobE slouží budova pro maloobchodní Ě20 % celkové plochyě a hotelové účely. 

Transakce je klasifikována jako poUízení skupiny majetku, protože pUevádEné činnosti a majetek nesplOují definici podniku podle 
IFRS 3. 

Bankovní d]m – NámEstí republiky 
Na konci bUezna 2016 Skupina dokončila akvizici kanceláUské budovy v Praze – Bankovního domu UniCredit. Budova se 
nachází v centru Prahy na NámEstí republiky v blízkosti kanceláUského a obchodního komplexu Palladium. Budova byla 
dokončena na sklonku ř0. letech pod taktovkou architekta Bernharda Winkinga a architektonické kanceláUe SIůL 
v neofunkcionalistickém slohu a v roce 2011 prošla rekonstrukcí. Hrubá pronajímatelná plocha činí 4 575 metr] čtverečních, 
z čehož Ř2 % tvoUí kanceláUské prostory, 12 % maloobchodní jednotky a 6 % je využíváno jako bankovní pobočka. 

Po pUevodu vlastnictví uzavUela Skupina dlouhodobou smlouvu o pronájmu nemovitosti s pUedchozím vlastníkem budovy – 
UniCredit Bank. ůkvizice této nemovitosti koresponduje se cílem Skupiny zamEUit se na investiční nemovitosti v prvotUídních 
lokalitách ve stUední EvropE s vysokým potenciálem stabilního pUíjmu z nájmu. 

 
C. Zásadní účetní postupy a pUedpoklady 

C.1 Zásadní účetní postupy 

Skupina aplikuje v této konsolidované mezitímní účetní závErce ve zkrácené podobE stejné účetní postupy, jaké byly aplikovány 
v poslední roční konsolidované účetní závErce za rok končící 31. prosince 2016. 

Žádné nové normy, interpretace a dodatky ke stávajícím normám účinné k 1. lednu 2017, nemají vliv na účetní závErku 
Skupiny. 

Skupina nepUijala žádnou jinou normu, interpretaci ani dodatek, který byl vydán, ale není doposud účinný. 

C.2 ZmEna účetních postup] a úprava minulého období 
ZmEna ve vykazování ostatních výnos] a ostatních náklad] 
Došlo k významnému nár]stu objemu služeb, které Skupina nakupuje a dále pUefakturovává do společností GCEE skupiny. 
V minulých účetních obdobích byly náklady a výnosy z tEchto služeb vykazovány v rámci výkazu zisku a ztráty v čisté výši. 
Z d]vodu vylepšení prezentace se Skupina rozhodla zmEnit zp]sob vykazování tEchto položek a nakupované služby uvádEt 
v položce „Ostatní náklady“ a výnosy z pUefakturace v položce „Ostatní výnosy“. 

ZmEnu Skupina promítla do výkazu zisku a ztráty retrospektivnE. 
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Následující tabulka shrnuje dopad zmEny prezentace: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 
upraveno 30.6.2016 

Ostatní výnosy    

Výnosy za služby, asistenční aktivity a pUefakturace služeb nájemc]m 429 329 85 

z toho zmEna vykazování ostatních výnos] a ostatních náklad]  244  

Ostatní náklady    

Náklady na služby, asistenční služby a poplatky vynaložené jménem tUetích stran 487 -517 -273 

z toho zmEna vykazování ostatních výnos] a ostatních náklad]  -244  

 
ZmEna ve vykazování vztah] se spUíznEnými osobami 
Z d]vodu vylepšení prezentace a zvýšení vypovídací schopnosti vykazovaných informací se Skupina rozhodla sjednotit 
vykazování vztah] se spUíznEnými osobami Ěpoznámka E.29) s finančními výkazy. Jednotlivé položky v pUílohových tabulkách 
byly upraveny tak, aby jejich obsah odpovídal stejnojmenným Uádk]m ve výkazu o finanční pozici a výkazu zisku a ztráty. 
ZároveO byly z d]vod] významnosti do samostatné tabulky vyčlenEny vztahy s mateUskou společností. 

ZmEnu Skupina promítla do pUílohových tabulek retrospektivnE.  

 
D. Vykazování podle segment] 

D.1 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojiš[ovny 

V souladu s regulatorními požadavky musí Skupina poskytnout uživatel]m konsolidované účetní závErky oddElenE informace o 
významných položkách vztahujících se k Transformovanému fondu Penzijní společnosti České pojiš[ovny. 

Uživatelé konsolidované účetní závErky Skupiny tak získají informace o všech položkách konsolidované účetní závErky 
Skupiny, jako by nezahrnovala Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojiš[ovny. 

D.1.1 Mezitímní výkaz o finanční situaci Transformovaného fondu ve zkrácené podobE 

(mil. Kč) Poznámka 30.6.2017 31.12.2016 

Aktiva celkem  116 399 102 033 

Nehmotný majetek E.1 38 45 

Ostatní nehmotný majetek E.1.2 38 45 

Investice E.3 115 351 100 582 

ÚvEry a pohledávky E.3.3 24 100 1 000 

Realizovatelná finanční aktiva E.3.4 87 325 95 705 

Finanční aktiva oceOovaná reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] E.3.5 3 926 3 877 

Pohledávky E.5 145 381 

Obchodní a ostatní pohledávky  145 381 

Peníze a penEžní ekvivalenty E.7 865 1 025 

  
  

Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem  116 399 102 033 

Vlastní kapitál  6 120 7 930 

Vlastní kapitál pUipadající akcionáUi mateUské společnosti  6 120 7 930 

Kapitálové fondy a fondy ze zisku  6 120 7 930 

Závazky z pojištEní E.10 52 55 

Finanční závazky E.11 109 955 93 834 

Finanční závazky oceOované proti účt]m náklad] nebo výnos] 
 

478 1 027 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou  109 477 92 807 

Závazky E.12 225 121 

Jiné závazky  225 121 

Ostatní závazky E.13 47 93 

Ostatní závazky - ostatní  47 93 
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D.1.2 Mezitímní výkaz zisku a ztráty Transformovaného fondu ve zkrácené podobE 

Za období končící 30. června 

(mil. Kč) Poznámka 2017 2016 

Výnosy celkem   2 287 554 

Čisté zisky/Ě-ě ztráty z finančních nástroj] oceOovaných reálnou hodnotou  
proti účt]m náklad] nebo výnos] E.16 235  -465 

Výnosy z ostatních finančních nástroj] a investic do nemovitostí E.19 1 001 1 015 

Úrokové výnosy 
 

931 975 

Ostatní výnosy  40 28 

Realizované zisky  30 12 

Ostatní výnosy E.20 11 4 

Náklady celkem  -1 964  -975 

Náklady na poplatky a provize  E.22 -441  -414 

Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí E.23 -398  -473 

Úrokové náklady  -387  -459 

Realizované ztráty 
 

-7  - 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty 
 

-4  -14 

PoUizovací a administrativní náklady E.24 -6 - 

Ostatní administrativní náklady  -6 - 

Ostatní náklady E.25 -79  -88 

VÝSLEDEK HOSPODATENÍ PTED ZDANDNÍM  323 -421 

DaO z pUíjmu E.26 -  - 

ČISTÝ ZISK/ Ě-ě ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ   323 -421 

D.1.3 ůktiva, závazky, zisky a ztráty Transformovaného fondu, které byly z konsolidovaného výkazu o 
finanční situaci Skupiny a z konsolidovaného výkazu zisku a ztráty Skupiny eliminovány 

Tabulky níže uvádí, která aktiva, pasiva, výnosy a náklady byly v rámci konsolidovaných výkaz] Skupiny eliminovány. Uživatel 
tak získává komplexní informaci o stavu Transformovaného fondu a Skupiny v pUípadE, že bychom tento fond do ní 
nezahrnovali.  
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Mezitímní výkaz o finanční situaci Transformovaného fondu ve zkrácené podobE 

 
Poznámka 30.6.2017 31.12.2016 

Ěmil. Kčě 

    Vyloučení 
transakcí 

mezi podniky 
ve SkupinE 

Čistá výše Čistá výše 

Aktiva celkem  116 399 -27 115 652 102 006 

Nehmotný majetek E.1 38 - 38 45 

Ostatní nehmotný majetek E.1.2 38 - 38 45 

Investice E.3 115 351 - 115 351 100 582 

P]jčky a pohledávky E.3.3 24 100 - 24 100 1 000 

Realizovatelná finanční aktiva E.3.4 87 325 - 87 325 95 705 

Finanční aktiva oceOovaná reálnou hodnotou  
proti účt]m náklad] nebo výnos] E.3.5 3 926 - 3 926 3 877 

Pohledávky E.5 145 -27 118 354 

Obchodní a ostatní pohledávky 
 

145 -27 118 354 

Peníze a penEžní ekvivalenty E.7 865 - 865 1 025 

 
Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem  116 399 333 116 732 102 721 

Vlastní kapitál  6 120 441 6 561 8 777 

Vlastní kapitál pUipadající akcionáUi mateUské společnosti  6 120 441 6 561 8 777 

Kapitálové fondy a fondy ze zisku  6 120 441 6 561 8 777 

Závazky z pojištEní E.10 52 - 52 55 

Finanční závazky E.11 109 955 - 109 955 93 834 

Finanční závazky oceOované proti účt]m náklad] nebo výnos]  478 - 478 1 027 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou  109 477 - 109 477 92 807 

Závazky E.12 225 -67 158 55 

Jiné závazky  225 -67 158 55 

Ostatní závazky E.13 47 -41 6 - 

Ostatní závazky  
47 -41 6 - 

 

Mezitímní výkaz zisku a ztráty Transformovaného fondu ve zkrácené podobE 

 
Poznámka 30.6.2017 30.6.2016 

Ěmil. Kčě 

    Vyloučení 
transakcí 

mezi podniky 
ve SkupinE 

Čistá výše Čistá výše 

Výnosy celkem   2 287 - 2 287 554 

Čisté zisky/Ě-ě ztráty z finančních nástroj] oceOovaných  
reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] E.16 235 - 235  -465 

Výnosy z ostatních finančních nástroj] a investic do 
nemovitostí E.19 1 001 - 1 001 1 015 

Úrokové výnosy  931 - 931 975 

Ostatní výnosy  40 - 40 28 

Realizované zisky  30 - 30 12 

Ostatní výnosy E.20 11 - 11 4 

Náklady celkem  -1 964 441 -1 523  -561 

Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování 
finančních služeb E.22 -441 441 -  - 

Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do 
nemovitostí E.23 -398 - -398  -478 

Úrokové náklady  -387 - -387  -459 

Realizované ztráty  -7 - -7  - 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty  -4 - -4  -14 

PoUizovací a administrativní náklady E.24 -6 - -6 - 

Ostatní administrativní náklady  -6 - -6 - 

Ostatní náklady E.25 -79 - -79  -88 

VÝSLEDEK HOSPODATENÍ PTED ZDANDNÍM  323 441 764 -7 

ČISTÝ ZISK/Ě-ě ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  323 441 764 -7 

 

Všechny tyto eliminované transakce pUedstavují operace s Penzijní společností České pojiš[ovny. 
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Mezitímní výkaz o úplném výsledku Transformovaného fondu ve zkrácené podobE 

(mil. Kč) Poznámka 30.6.2017 30.6.2016 

Čistý zisk/Ě-ě ztráta za účetní období   323 -421 

Ostatní úplný výsledek - položky, které mohou být v budoucích obdobích 
pUevedeny do výkazu zisku a ztráty      

OceOovací rozdíly k realizovatelným finančním aktiv]m vykázané ve vlastním kapitálu   -2 113 -30 

OceOovací rozdíly k realizovatelným finančním aktiv]m vykázané ve výkazu zisku a ztráty E.19, E.23 -23 -12 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv E.23 4  14 

Celkové zisky a ztráty vykázané pUímo ve vlastním kapitálu   -2 132 -28 

DaO z položek vykázaných nebo pUevedených do vlastního kapitálu   - - 

Ostatní úplný výsledek po zdanEní   -2 132 -28 

Celkový úplný výsledek   -1 809 -449 

D.2 Analýza segment] 

PUedstavenstvo Společnosti jako hlavní rozhodovací orgán Skupiny pro provozní činnosti pUijímá rozhodnutí o rozdElení zdroj] a 
hodnotí výkonnost tUí provozních segment]: životní pojištEní České pojiš[ovny, neživotní pojištEní České pojiš[ovny a Penzijní 
společnost a penzijní fondy. Údaje jsou pUedstavenstvu pUedkládány tak, jak jsou jednotlivými společnosti Skupiny vykazovány, 
tj. pUed konsolidačními úpravami. Tyto segmenty pUedstavují součást Skupiny: 

- která provádí podnikatelské činnosti, z nichž m]že získat výnosy, a které pUinášejí náklady; 
- jejíž provozní výsledky jsou pravidelnE vyhodnocovány vedením Skupiny, které rozhoduje o ekonomických zdrojích určených 

pro činnost segmentu, a které hodnotí výkonnost segmentu;  
- pro kterou jsou k dispozici samostatné finanční informace. 

Hlavními obchodními segmenty Skupiny jsou neživotní pojištEní, životní pojištEní a penzijní společnost a penzijní fondy. 
Výsledek segmentu je definován jako hrubé zasloužené pojistné ze segment] neživotního a životního pojištEní a jako výnos 
z investic u penzijních fond]. 

Produkty nabízené jednotlivými obchodními segmenty pUinášejí následující výnosy: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

ČP - životní pojištEní 4 290 4 404 

Tradiční životní pojištEní 3 443 3 665 

Investiční životní pojištEní 847 739 

ČP - neživotní pojištEní 9 707 9 283 

PojištEní odpovEdnosti za škodu zp]sobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištEní 4 271 4 059 

PojištEní majetku 3 810 3 645 

PojištEní všeobecné odpovEdnosti 1 126 1 096 

Úrazové a zdravotní pojištEní, pojištEní pro pUípad invalidity 309 299 

NámoUní a letecké pojištEní, pojištEní pUepravy 143 144 

Ostatní 48 40 

Penzijní fondy a Penzijní společnost 932 987 

Výnosy z investic 932 987 

Celkem 14 928 14 674 

 
Provozní segmenty byly určeny vedením na základE zpráv pravidelnE posuzovaných pUedstavenstvem, v jehož kompetenci jsou 
hlavní strategická rozhodnutí. PUedstavenstvo vyhodnocuje výsledky provozních segment] na základE zisku po zdanEní, 
u segment] pojištEní navíc i na základE čistého technického výsledku. 
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Informace o vykazovaných segmentech poskytnuté pUedstavenstvu za vykazované období končící 30. června 2017: 

Ěmil. Kčě ČP - životní 
pojištEní 

ČP - neživotní 
pojištEní 

Penzijní 
společnosti 

včetnE fond] 
Celkem 

Hrubá výše         

Zasloužené pojistné 4 290 9 707   13 997 

Náklady na pojistná plnEní  -2 230  -4 996    -7 226 

Celkové náklady  -794  -2 723    -3 517 

Provize a ostatní poUizovací náklady  -448  -2 073    -2 521 

Administrativní náklady  -346  -650    -996 

Ostatní technické položky  -26  -49    -75 

Hrubý technický výsledek 1 240 1 939 - 3 179 

Podíl zajistitele         

Pojistné odevzdané zajistiteli  -602  -4 487    -5 089 

Podíl zajistitele na pojistných plnEních 206 2 136   2 342 

Celkové náklady 152 971   1 123 

Provize a ostatní poUizovací náklady 152 971   1 123 

Ostatní technické položky - -    - 

Technický výsledek zajištEní  -244  -1 380 -  -1 624 

Čistá výše         

Pojistné 3 688 5 220   8 908 

Náklady na pojistná plnEní  -2 024  -2 860    -4 884 

Celkové náklady  -642  -1 752    -2 394 

Provize a ostatní poUizovací náklady  -296  -1 102    -1 398 

Administrativní náklady  -346  -650    -996 

Ostatní technické položky  -26  -49    -75 

Čistý technický výsledek 996 559 - 1 555 

Celkový výnos z finančních investic 1 241 738 1 979 

PoUizovací náklady k investičním smlouvám    -96  -96 

Ostatní výnosy a náklady celkem  -131 23  -108 

DaO z pUíjmu  -378  -8  -386 

Zisk po zdanEní 2 287 657 2 944 

PUíspEvek od ostatních segment]      800 

Eliminace dividend       -1 365 

Ostatní konsolidační úpravy      126 

Rekonciliace ve výkazu zisku a ztráty       -1 239 

Čistý zisk za účetní období      2 505 
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Informace o vykazovaných segmentech poskytnuté pUedstavenstvu za vykazované období končící 30. června 2016: 

Ěmil. Kčě ČP - životní 
pojištEní 

ČP - neživotní 
pojištEní 

Penzijní 
společnosti 

včetnE fond] 
Celkem 

Hrubá výše         

Zasloužené pojistné 4 404 9 283   13 687 

Náklady na pojistná plnEní  -2 216  -4 858    -7 074 

Celkové náklady  -924  -2 575    -3 499 

Provize a ostatní poUizovací náklady  -574  -2 010    -2 584 

Administrativní náklady  -350  -565    -915 

Ostatní technické položky  -27  -51    -78 

Hrubý technický výsledek 1 237 1 799 - 3 036 

Podíl zajistitele         

Pojistné odevzdané zajistiteli  -620  -4 205    -4 825 

Podíl zajistitele na pojistných plnEních 229 1 905   2 134 

Celkové náklady 153 966   1 119 

Provize a ostatní poUizovací náklady 153 966   1 119 

Ostatní technické položky - -    - 

Technický výsledek zajištEní  -238  -1 334 -  -1 572 

Čistá výše         

Pojistné 3 784 5 078   8 862 

Náklady na pojistná plnEní  -1 987  -2 953    -4 940 

Celkové náklady  -771  -1 609    -2 380 

Provize a ostatní poUizovací náklady  -421  -1 044    -1 465 

Administrativní náklady  -350  -565    -915 

Ostatní technické položky  -27  -51    -78 

Čistý technický výsledek 999 465 - 1 464 

Celkový výnos z finančních investic 1 029  -35 994 

PoUizovací náklady k investičním smlouvám      -100  -100 

Ostatní výnosy a náklady celkem  -187 3  -184 

DaO z pUíjmu  -401  -6  -407 

Zisk po zdanEní 1 905  -138 1 767 

PUíspEvek od ostatních segment]       524 

Eliminace dividend        -707 

Ostatní konsolidační úpravy       70 

Rekonciliace ve výkazu zisku a ztráty        -637 

Čistý zisk za účetní období       1 654 

 
TémEU všechny segmentové výnosy byly ve vykazovaných letech 2017 a 2016 generovány prodejem externím zákazník]m. 
U žádného externího zákazníka nepUesahuje podíl na výnosech Skupiny 10 %. 

Následující tabulka znázorOuje odsouhlasení hrubého zaslouženého pojistného uvedeného v analýze segment] na výkaz zisku 
a ztráty: 

 
Hrubé zasloužené pojistné 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

ČP - životní pojištEní 4 290 4 404 

ČP - neživotní pojištEní 9 707 9 283 

Ostatní segmenty 247 254 

Eliminace vnitroskupinových transakcí -1 - 

Pojistné ve výkazu zisku a ztráty 14 243 13 941 
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Následující tabulka znázorOuje pUehled klíčových ukazatel] jednotlivých obchodních segment] pro období končící 30. června: 

2017 
ČP - životní 

pojištEní 

ČP - 
neživotní 
pojištEní 

Penzijní 
společnosti 

včetnE 
fond] 

Ostatní 
Eliminace 

mezi 
segmenty Ěmil. Kčě 

Výnosy segmentu 4 290 9 707 932 247 -1 

Investiční výdaje -29 -16 -5 -1 - 

Úrokové výnosy 594 195 583* 3 -20 

Úrokové náklady -52 -19 - -44 20 

Odpisy a amortizace -57 -84 -16 -5 - 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty -12 -3 -4 -1 - 

RozpuštEní ztrát z trvalého snížení hodnoty - 9 - - - 

 

2016 
ČP - životní 

pojištEní 
ČP - 

neživotní 
pojištEní 

Penzijní 
společnosti 

včetnE 
fond] 

Ostatní 
Eliminace 

mezi 
segmenty Ěmil. Kčě 

Výnosy segmentu 4 404 9 283 987 254 - 

Investiční výdaje -24 -10 -9 -1 - 

Úrokové výnosy 670 229 560* 3 -20 

Úrokové náklady -2 -7 - -51 20 

Odpisy a amortizace -57 -88 -14 -4 - 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty -159 -15 -14 -1 - 

RozpuštEní ztrát z trvalého snížení hodnoty - 21 4 - - 

*Úrokové výnosy penzijních fond] a Penzijní společnosti jsou uvedeny po odečtení úrok] pUiUazených klient]m. 

ůktiva a závazky v jednotlivých segmentech nejsou pravidelnE zahrnovány do report] pUedkládaných pUedstavenstvu. 

Informace o územní segmentaci 
Celková aktiva jsou alokována podle následující tabulky: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Česká republika 242 592 215 733 

Polsko 678 821 

Ostatní 3 294 3 360 

Eliminace transakcí mezi segmenty -377 -363 

Celkem 246 187 219 551 

 
Skupina p]sobí zejména v České republice a v dalších zemích Evropské Unie (viz. B.1). 

Územní struktura celkových náklad] vynaložených na poUízení segmentových aktiv, u kterých se očekává životnost delší než 
jeden rok, je vysoce koncentrovaná v České republice. Podíl ostatních zemí není významný. 

Hrubé zasloužené pojistné z pojistného segmentu Ěza životní i neživotní pojištEníě za období končící 30. června 2017 
a 30. června 2016 bylo vygenerováno v České republice. 
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E. PUíloha ke konsolidovaným výkaz]m finanční pozice a zisku a ztráty 

E.1 Nehmotná aktiva 

 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Goodwill 1 263 1 286 

z toho goodwill Penzijní společnosti České pojiš[ovny, a.s.  584  584 

z toho goodwill Generali SAF de Pensii Private S.A.  679  702 

Ostatní nehmotný majetek   941 1 026 

Software  898  976 

Současná hodnota budoucího zisku z nabytého portfolia  39  45 

Ostatní nehmotný majetek   4  5 

Celkem 2 204 2 312 

 
z toho Transformovaný fond: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Ostatní nehmotný majetek   38  45 

Současná hodnota budoucího zisku z nabytého portfolia  38  45 

Celkem  38  45 

E.1.1 Goodwill 

Goodwill Penzijní společnosti České pojiš[ovny, a.s. pUedstavuje goodwill související se získáním společnosti ůBN ůMRO 
Penzijní fond, a.s. v roce 2004. Goodwill vztahující se ke společnosti Generali SůF de Pensii Private S.ů. souvisí s akvizicí 
společnosti v roce 200Ř. 

PenEzotvorné jednotky ĚCGUě, ke kterým je goodwill pUiUazen, jsou každoročnE testovány na trvalé snížení hodnoty 
prostUednictvím porovnání účetní hodnoty včetnE goodwillu a zpEtnE získatelné částky z této jednotky. 

Goodwill Skupiny byl pUedmEtem testování na snížení hodnoty na konci pUedchozího období. Pro účely této pr]bEžné zprávy, 
nebyly identifikovány žádné interní ani externí ukazatele snížení hodnoty, které by mohly vyvolat potUebu aktualizovat toto 
posouzení. 

E.1.2 Ostatní nehmotná aktiva 

Vývoj jednotlivých skupin ostatního nehmotného majetku je uveden v tabulkách níže. 

30.6.2017 
 

Software Současná 
hodnota 

budoucích 
zisk] 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Celkem 

Ěmil. Kčě 

PoUizovací hodnota na počátku účetního období 6 122  153  49 6 324 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na počátku účetního období -5 146 - 108 - 44 -5 298 

Účetní z]statková hodnota na počátku účetního období  976  45  5 1 026 

PUír]stky  50 - -  50 

Odpisy bEžného účetního období - 128 - 6 - 1 - 135 

Účetní z]statková hodnota na konci účetního období  898  39  4  941 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na konci účetního období -5 274 - 114 - 45 -5 433 

PoUizovací hodnota na konci účetního období 6 172  153  49 6 374 
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31.12.2016 

Software Současná 
hodnota 

budoucích 
zisk] 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Celkem 

Ěmil. Kčě 

PoUizovací hodnota na počátku účetního období 5 888 153 69 6 109 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na počátku účetního období -4 869 -98 -63 -5 029 

Účetní z]statková hodnota na počátku účetního období 1 019 55 6 1 080 

PUír]stky 234 - 2 236 

Úbytky -3 - - -3 

Podnikové kombinace  1 - - 1 

Odpisy bEžného účetního období -279 -10 -7 -296 

Jiné zmEny 4 - 4 8 

Účetní z]statková hodnota na konci účetního období 976 45 5 1 026 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na konci účetního období -5 146 -108 -44 -5 298 

PoUizovací hodnota na konci účetního období 6 122 153 49 6 324 

 
z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017 
 

Software Současná 
hodnota 

budoucích 
zisk] 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Celkem 

Ěmil. Kčě 

PoUizovací hodnota na počátku účetního období -  153 -  153 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na počátku účetního období - -108 - -108 

Účetní z]statková hodnota na počátku účetního období -  45 -  45 

Odpisy bEžného účetního období - -7 - -7 

Účetní z]statková hodnota na konci účetního období -  38 -  38 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na konci účetního období - -114 - -114 

PoUizovací hodnota na konci účetního období -  152 -  152 

 
31.12.2016  
 

Software Současná 
hodnota 

budoucích 
zisk] 

Ostatní 
nehmotná 

aktiva 

Celkem 

Ěmil. Kčě 

PoUizovací hodnota na počátku účetního období - 153 - 153 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na počátku účetního období - -98 - -98 

Účetní z]statková hodnota na počátku účetního období - 55 - 55 

Odpisy bEžného účetního období - -10 - -10 

Účetní z]statková hodnota na konci účetního období - 45 - 45 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na konci účetního období - -108 - -108 

PoUizovací hodnota na konci účetního období - 153 - 153 

E.2 Hmotná aktiva 

E.2.1 Pozemky a budovy Ěprovozní majetek) 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

PoUizovací hodnota na počátku účetního období 325 304 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na počátku účetního období -190 -162 

Účetní z]statková hodnota na počátku účetního období 135 142 

PUír]stky 8 21 

Akvizice 311 - 

Úbytky -17 - 

Odpisy bEžného účetního období -18 -28 

Účetní z]statková hodnota na konci období 419 135 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na konci účetního období -205 -190 

PoUizovací hodnota na konci účetního období 624 325 

 

Dne 7. bUezna 2017 uskutečnila Skupina akvizici realitní společnosti Office Center PurkyOova, a.s., která vlastní nemovitost na 
okraji Brna s kanceláUskými prostory, které budou sloužit SkupinE k vlastnímu užití. Tržní cena nemovitosti pUi poUízení činila 
311 mil. Kč. 
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E.2.2 Ostatní hmotná aktiva 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

PoUizovací hodnota na počátku vykazovaného období 300 332 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na počátku účetního období -241 -250 

Účetní z]statková hodnota na počátku vykazovaného období 59 82 

PUír]stky - 10 

Reklasifikace - -11 

Ostatní zmEny -1 -2 

Odpisy zaúčtované v bEžném období -8 -20 

Účetní z]statková hodnota na konci období 50 59 

Oprávky a trvalé snížení hodnoty na konci účetního období -234 -241 

PoUizovací hodnota ke konci vykazovaného období 284 300 

Reálná hodnota 63 59 

 
Ostatní hmotná aktiva tvoUí pUedevším nábytek, vybavení kanceláUí a IT zaUízení. 

E.3 Investice 

E.3.1 Investice do nemovitostí 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Účetní hodnota na počátku účetního období 10 214 8 381 

Vliv pUepočtu cizích mEn -57 -21 

PUír]stky 19 92 

Akvizice 886 1 572 

Reklasifikace - - 

Úbytky - -52 

PUecenEní a jiné zmEny -30 242 

Účetní hodnota na konci účetního období 11 032 10 214 

 

Skupina poUídila v červnu roku 2017 investiční nemovitost. Transakce probEhla akvizicí realitní společnosti Cleha Invest 
sp. z o.o., která vlastní nemovitost v centru Varšavy zahrnující kanceláUské a obchodní prostory. Tržní hodnota poUízené 
nemovitosti činila 886 mil. Kč. 

Skupina poUídila v roce 2016 dvE investiční nemovitosti. V bUeznu 2016 uzavUela Skupina smlouvu o pUevodu nemovitosti na 
NámEstí republiky v Praze. Reálná hodnota nemovitosti byla 7ŘŘ mil. Kč. 

Druhá transakce probEhla v kvEtnu 2016 akvizicí realitní společnosti MUSTEK PROPERTIES, s.r.o., která vlastní nemovitost 
v centru Prahy zahrnující hotelové a obchodní prostory. Reálná hodnota poUízené nemovitosti činila 7Ř4 mil. Kč. 

V položce Úbytky je vykázán prodej investiční nemovitosti na BarrandovE ve výši 52 mil. Kč. PUi prodeji byl realizován zisk ve 
výši 2,7 mil. Kč. 

Reálná hodnota investic do nemovitostí je založena na odhadu nezávislého znalce, který je držitelem požadovaného oprávnEní 
a má relevantní zkušenosti v dané lokalitE a kategorii investičního majetku, který je pUedmEtem hodnocení. 

Investice do nemovitostí se oceOují pUedevším na základE informací o obdobných aktivech prodávaných na aktivních trzích 
nebo diskontováním penEžních tok] pUedstavujících budoucí výnosy a náklady na pronájem stanovené v souladu s konceptem 
nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti účastníkem trhu.  

Vzhledem k tomu, že vstupy použité pro oceOování investic do nemovitostí ve vEtšinE pUípad] nejsou objektivnE zjistitelné, 
Skupina celou tuto kategorii pro účely hierarchie stanovení reálné hodnoty zaUadila do tUetí úrovnE.  

Výnosy z investic jsou uvedeny v poznámce E.19, investiční náklady v poznámce E.23. 



Česká pojiš[ovna a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE za období končící 30. června 2017 

55 

E.3.2 Majetkové účasti v dceUiných a pUidružených společnostech  

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Investice do pUidružených společností konsolidovaných ekvivalenční metodou 341 408 

Direct Care s.r.o. 8 7 

Fond nemovitostních akcií 333 401 

Investice do dceUiných a pUidružených společností nepodléhajících konsolidaci  36 36 

Nadace České pojiš[ovny 6 6 

Europ Assistance s.r.o. 30 30 

Celkem 377 444 

E.3.3 ÚvEry a pohledávky 

Ěmil. Kčě 

30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 
Účetní hodnota Reálná hodnota 

Nekótované dluhopisy  961  927 1 102 1 098 

Depozita z aktivního zajištEní  1  1  1 1 

Ostatní úvEry a pohledávky 49 441 7 974 50 003 7 974 

Termínovaná depozita u úvErových institucí  112  737  112 737 

Buy-sell operace 49 329 7 237 49 330 7 237 

Celkem úvEry a pohledávky 50 403 8 902 50 545 9 073 

Krátkodobé 49 442 7 975     

Dlouhodobé  961  927     

 
z toho Transformovaný fond: 

 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 

(mil. Kč) Účetní hodnota Reálná hodnota 

Ostatní úvEry a pohledávky 24 100 1 000 24 100 1 000 

Termínovaná depozita u úvErových institucí - 600 - 600 

Buy-sell operace 24 100 400 24 100 400 

Celkem úvEry a pohledávky 24 100 1 000 24 100 1 000 

Krátkodobé 24 100 1 000   

 
PUecenEní na reálnou hodnotu k rozvahovému dni: 

30.6.2017 
Ěv mil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Nekótované dluhopisy - 1 102 - 1 102 

Depozita z aktivního zajištEní -  1 -  1 

Ostatní úvEry a pohledávky - 49 442  - 49 442 

Termínovaná depozita u úvErových institucí -  112 -  112 

Buy-sell operace - 49 330 - 49 330 

Celkem - 50 545  - 50 545 

 
31.12.2016 
(v mil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Nekótované dluhopisy - 1 098 - 1 098 

Depozita z aktivního zajištEní - 1 - 1 

Ostatní úvEry a pohledávky - 7 974 - 7 974 

Termínovaná depozita u úvErových institucí - 737 - 737 

Buy-sell operace - 7 237 - 7 237 

Celkem - 9 073 - 9 073 
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Z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017         
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Ostatní úvEry a pohledávky - 24 100 - 24 100 

Termínovaná depozita u úvErových institucí - - - - 

Buy-sell operace - 24 100 - 24 100 

Celkem - 24 100 - 24 100 

 

31.12.2016         
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Ostatní úvEry a pohledávky - 1 000 - 1 000 

Termínovaná depozita u úvErových institucí - 600 - 600 

Buy-sell operace - 400 - 400 

Celkem - 1 000 - 1 000 

 
Jsou-li informace o reálné hodnotE dostupné a jedná-li se o aktivní trh, pak platí, že reálná hodnota se rovná tržní cenE. Pokud 
tomu tak není, reálná hodnota se stanoví s použitím tržní a výnosové metody. Pro účely tržní metody se jako primární vstupy 
používají ceny kótované na aktivních trzích pro stejná nebo srovnatelná aktiva, pUičemž zaUazení do pUíslušné úrovnE hierarchie 
stanovení reálné hodnoty závisí na míUe srovnatelnosti mezi daným cenným papírem a pUíslušným referenčním aktivem. Jako 
výnosová metoda se ve vEtšinE pUípad] používá metoda diskontování penEžních tok]. PenEžní toky nebo diskontní kUivka 
zohledOují úvErové riziko a riziko likvidity tím, že se pro jejich úpravu používají úrokové sazby a výnosové kUivky, které jsou 
bEžnE objektivnE zjistitelné na trhu. V závislosti na tom, jak jsou tyto parametry objektivnE zjistitelné, je pak cenný papír zaUazen 
do druhé nebo do tUetí úrovnE hierarchie stanovení reálné hodnoty. 

E.3.4 Realizovatelná finanční aktiva 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Nekótované akcie oceOované poUizovací cenou 4  4 

Akcie oceOované reálnou hodnotou 1 703 1 740 

Kótované  1 703 1 740 

Dluhopisy 133 884 148 674 

Kótované  133 884 148 674 

Podílové listy investičních fond] a ostatní realizovatelná finanční aktiva 5 683 6 194 

Celkem 141 274 156 612 

Krátkodobé 8 712 15 494 

Dlouhodobé 132 562 141 118 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Akcie oceOované reálnou hodnotou 308 255 

Kótované  308 255 

Dluhopisy 84 544 92 954 

Kótované  84 544 92 954 

Podílové listy investičních fond] a ostatní realizovatelná finanční aktiva 2 473 2 496 

Celkem 87 325 95 705 

Krátkodobé 3 494 8 435 

Dlouhodobé 83 831 87 270 
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Zp]sob stanovení reálné hodnoty k rozvahovému dni: 

30.6.2017  
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Nekótované akcie - - 4 4 

Akcie oceOované reálnou hodnotou 1 703 - - 1 703 

Kótované 1 703 - - 1 703 

Dluhopisy 118 312 12 799 2 773 133 884 

Kótované 118 312 12 799 2 773 133 884 

Podílové listy investičních fond] a ostatní realizovatelná finanční aktiva 5 481 202 - 5 683 

Celkem 125 496 13 001 2 777 141 274 

 
31.12.2016  
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Nekótované akcie - - 4 4 

Akcie oceOované reálnou hodnotou 1 740 - - 1 740 

Kótované 1 740 - - 1 740 

Dluhopisy 133 353 12 774 2 547 148 674 

Kótované 133 353 12 774 2 547 148 674 

Podílové listy investičních fond] a ostatní realizovatelná finanční aktiva 5 984 210 - 6 194 

Celkem 141 077 12 984 2 551 156 612 

 
z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017  
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Akcie oceOované reálnou hodnotou 308 - - 308 

Kótované 308 - - 308 

Dluhopisy 81 424 2 437 683 84 544 

Kótované 81 424 2 437 683 84 544 

Podílové listy investičních fond] a ostatní realizovatelná finanční aktiva 2 473 - - 2 473 

Celkem 84 205 2 437 683 87 325 

 
31.12.2016  
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Akcie oceOované reálnou hodnotou 255 - - 255 

Kótované 255 - - 255 

Dluhopisy 90 188 2 493 273 92 954 

Kótované 90 188 2 493 273 92 954 

Podílové listy investičních fond] a ostatní realizovatelná finanční aktiva 2 496 - - 2 496 

Celkem 92 939 2 493 273 95 705 

 
Následující tabulka zachycuje pUevody mezi úrovnEmi stanovení reálné hodnoty bEhem účetního období: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

PUevod z úrovnE 2 do úrovnE 1  - - 

PUevod z úrovnE 3 do úrovnE 1  - - 

PUevod z úrovnE 1 do úrovnE 2 - - 

PUevod z úrovnE 3 do úrovnE 2 443 363 

PUevod z úrovnE 1 do úrovnE 3 - - 

PUevod z úrovnE 2 do úrovnE 3 112 - 

 
Skupina v roce 2017 pUevedla ze 3. úrovnE korporátní dluhopisy v hodnotE 443 mil. Kč, protože na trhu byly dostupné informace 
o jejich budoucím výnosu. 

Skupina v roce 2017 pUevedla ze 2. do 3. úrovnE státní dluhopisy v hodnotE 112 mil. Kč. D]vodem byla napjatá situace na 
finančních trzích, která ovlivnila dostupnost objektivnE zjistitelných tržních vstup], pUedevším úrovnE kreditního rozpEtí. 

Skupina v roce 2016 pUevedla ze 3. úrovnE státní dluhopisy v hodnotE 1ř4 mil. Kč a korporátní dluhopisy v hodnotE 16ř mil. Kč, 
protože na trhu byly dostupné informace o jejich budoucím výnosu. 
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Z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

PUevod z úrovnE 2 do úrovnE 1  - - 

PUevod z úrovnE 3 do úrovnE 1  - - 

PUevod z úrovnE 1 do úrovnE 2 - - 

PUevod z úrovnE 3 do úrovnE 2 - 169 

PUevod z úrovnE 1 do úrovnE 3 - - 

PUevod z úrovnE 2 do úrovnE 3 - - 

 
Následující tabulka zobrazuje zmEny hodnoty finančních aktiv ocenEných v 3. úrovni za účetní období: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Stav na počátku účetního období 2 551 2 446 

PUevod z 3. úrovnE -443 -363 

PUír]stky 983 61 

Úbytky a splatnosti -57 - 

PUevod do 3. úrovnE 112 - 

Nerealizované zisky/Ě-ě ztráty účtované do ostatního úplného výsledku, netto 19 389 

Nerealizované zisky/Ě-ě ztráty účtované do výnos]/náklad], netto -406 -14 

Amortizace diskontu/prémie 18 32 

Jiné zmEny - - 

Stav na konci účetního období 2 777 2 551 

Realizované zisky/Ě-ě ztráty a ztráty za účetní období účtované do výnos]/náklad]  - - 

Ztráta z trvalého snížení hodnoty za účetní období účtovaná do výnos]/náklad] - - 

 
Z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Stav na počátku účetního období 273 404 

PUevod z 3. úrovnE - -169 

PUír]stky 460 43 

Úbytky a splatnosti -57 - 

Nerealizované zisky/(-) ztráty účtované do ostatního úplného výsledku, netto 11 - 

Nerealizované zisky/(-) ztráty účtované do výnos]/náklad], netto -4 -5 

Stav na konci účetního období 683 273 

Realizované zisky/(-) ztráty a ztráty za účetní období účtované do výnos]/náklad]  - - 

Ztráta z trvalého snížení hodnoty za účetní období účtovaná do výnos]/náklad] - - 

 
Splatnost realizovatelných finančních aktiv - dluhopisy Ěv reálné hodnotEě: 

Ěmil. Kčě Reálná hodnota 
30.6.2017 

Reálná hodnota 
31.12.2016 

Do 1 roku 8 712 15 494 

Mezi 1 rokem a 5 lety 48 495 48 161 

Mezi 5 a 10 lety 39 617 44 069 

Více než 10 let 37 060 40 950 

Celkem 133 884 148 674 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) Reálná hodnota 
30.6.2017 

Reálná hodnota 
31.12.2016 

Do 1 roku 3 495 8 435 

Mezi 1 rokem a 5 lety 29 022 28 750 

Mezi 5 a 10 lety 26 054 27 905 

Více než 10 let 25 973 27 864 

Celkem 84 544 92 954 
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Realizované zisky a ztráty a ztráty ze snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv: 

30.6.2017 
Ěmil. Kčě Realizované zisky Realizované ztráty Ztráty ze snížení 

hodnoty 

Akcie 59 - -15 

Dluhopisy 254 -67 - 

Podílové listy investičních fond] 96 - -2 

Celkem 409 -67 -17 

 
30.6.2016 
Ěmil. Kčě Realizované zisky Realizované ztráty Ztráty ze snížení 

hodnoty 

Akcie 269 -52 -228 

Dluhopisy 987 -53 - 

Podílové listy investičních fond] 112 -192 -99 

Celkem 1 368 -297 -327 

 
z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017 
Ěmil. Kčě Realizované zisky Realizované ztráty Ztráty ze snížení 

hodnoty 

Akcie - - -4 

Dluhopisy 25 -7 - 

Podílové listy investičních fond] 5 - - 

Celkem 30 -7 -4 

 
30.6.2016 
(mil. Kč) Realizované zisky Realizované ztráty Ztráty ze snížení 

hodnoty 

Akcie - - -14 

Dluhopisy 12 - - 

Celkem 12 - -14 

 

E.3.5 Finanční aktiva oceOovaná reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] 

  

Finanční aktiva určená k 
obchodování 

Finanční aktiva oceOovaná 
reálnou hodnotou proti 

účt]m náklad] nebo 
výnos] 

Finanční aktiva 
oceOovaná reálnou 

hodnotou proti účt]m 
náklad] nebo výnos] 

celkem 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 

Akcie - - 110 105 110 105 

Kótované  - - 110 105 110 105 

Dluhopisy - - 5 674 5 890 5 674 5 890 

Kótované  - - 5 674 5 890 5 674 5 890 

Podílové listy investičních fond] - - 3 249 2 807 3 249 2 807 

Deriváty 305 142 273 145 578 287 

Finanční aktiva vážící se k pojistným smlouvám, kde 
nositelem investičního rizika je pojistník - - 7 728 7 926 7 728 7 926 

Celkem 305 142 17 034 16 873 17 339 17 015 

Krátkodobé - - - - 374 119 

Dlouhodobé - - - - 16 965 16 896 

 

  



Česká pojiš[ovna a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE za období končící 30. června 2017 

60 

z toho Transformovaný fond: 

  

Finanční aktiva určená k 
obchodování 

Finanční aktiva oceOovaná 
reálnou hodnotou proti 

účt]m náklad] nebo 
výnos] 

Finanční aktiva 
oceOovaná reálnou 

hodnotou proti účt]m 
náklad] nebo výnos] 

celkem 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 

Akcie - - 109 103 109 103 

Kótované  - - 109 103 109 103 

Dluhopisy - - 3 393 3 504 3 393 3 504 

Kótované  - - 3 393 3 504 3 393 3 504 

Podílové listy investičních fond] - - 191 187 191 187 

Deriváty 192 73 41 10 233 83 

Celkem 192 73 3 734 3 804 3 926 3 877 

Krátkodobé - - - - 46 14 

Dlouhodobé - - - - 3 880 3 863 

 
Zp]sob stanovení reálné hodnoty ke konci účetního období: 

30.6.2017         
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Akcie 110 - - 110 

Kótované 110 - - 110 

Dluhopisy 5 674 - - 5 674 

Kótované 5 674 - - 5 674 

Podílové listy investičních fond] 3 249 - - 3 249 

Deriváty 31 547 - 578 

Finanční aktiva vážící se k pojistným smlouvám, kde 
nositelem investičního rizika je pojistník 7 484 85 159 7 728 

Celkem 16 548 632 159 17 339 

 

31.12.2016         
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Akcie 105 - - 105 

Kótované 105 - - 105 

Dluhopisy 5 890 - - 5 890 

Kótované 5 890 - - 5 890 

Podílové listy investičních fond] 2 807 - - 2 807 

Deriváty 2 285 - 287 

Finanční aktiva vážící se k pojistným smlouvám, kde 
nositelem investičního rizika je pojistník 6 998 771 157 7 926 

Celkem 15 802 1 056 157 17 015 

 
z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017         
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Akcie 109 - - 109 

Kótované 109 - - 109 

Dluhopisy 3 393 - - 3 393 

Kótované 3 393 - - 3 393 

Podílové listy investičních fond] 191 - - 191 

Deriváty - 233 - 233 

Celkem 3 693 233 - 3 926 
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31.12.2016         
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Akcie 103 - - 103 

Kótované 103 - - 103 

Dluhopisy 3 504 - - 3 504 

Kótované 3 504 - - 3 504 

Podílové listy investičních fond] 187 - - 187 

Deriváty - 83 - 83 

Celkem 3 794 83 - 3 877 

 
Následující tabulka zachycuje pUevody mezi úrovnEmi stanovení reálné hodnoty bEhem účetního období:  

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

PUevod z úrovnE 2 do úrovnE 1  - - 

PUevod z úrovnE 3 do úrovnE 1  - - 

PUevod z úrovnE 1 do úrovnE 2 - - 

PUevod z úrovnE 3 do úrovnE 2 - - 

PUevod z úrovnE 1 do úrovnE 3 - - 

PUevod z úrovnE 2 do úrovnE 3 - 133 

 
V roce 2017 nedošlo k žádným významným pUevod]m mezi úrovnEmi hierarchie stanovení reálné hodnoty. 

V roce 2016 byly z 2. do 3. úrovnE pUeUazeny korporátní dluhopisy vážící se k pojistným smlouvám, kde nositelem investičního 
rizika je pojistník, v celkové hodnotE 133 mil. Kč jako d]sledek zlepšeného posuzování úrovní reálné hodnoty. Volatilita 
podkladových index] u tEchto dluhopis] zp]sobuje značnou nedostupnost údaj] objektivnE zjistitelných na trhu. 

U Transformovaného fondu nedošlo v roce 2017 ani 2016 k žádným významným pUevod]m mezi 1. a 2. úrovní hierarchie 
stanovení reálné hodnoty. 

E.4 Podíly zajistitel] na pojistnE-technických rezervách 

 
PUímé pojištEní Aktivní zajištEní Celkem 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 

Podíly zajistitel] na neživotních pojistnE-
technických rezervách 8 657 8 705 667 271 9 324 8 976 

Rezerva na nezasloužené pojistné 2 093 1 902 2 4 2 095 1 906 

Rezervy na pojistná plnEní 6 518 6 748 663 267 7 181 7 015 

Ostatní neživotní pojistné rezervy 46 55 2 - 48 55 

Podíly zajistitel] na životních pojistnE-
technických rezervách 741 755 1 1 742 756 

Rezervy na pojistná plnEní 684 697 1 1 685 698 

Rezerva na nezasloužené pojistné 57 58 - - 57 58 

Celkem 9 398 9 460 668 272 10 066 9 732 

Krátkodobé 4 733 4 639 264 109 4 997 4 748 

Dlouhodobé 4 665 4 821 404 163 5 069 4 984 

  
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitel] na technických rezervách pUedstavují podíly zajistitel] na očekávaných budoucích 
výplatách pojistných událostí a podíl zajistitel] na nezaslouženém pojistném. 

Zajistné smlouvy nezbavují Skupinu jejích pUímých závazk] v]či pojistník]m. Skupina je vystavena úvErovému riziku 
v souvislosti s postoupeným zajištEním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze 
zajistných smluv. 
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E.5 Pohledávky 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Pohledávky z pUímého pojištEní 1 881 1 896 

Pohledávky za pojistníky 1 649 1 604 

Pohledávky za zprostUedkovateli a ostatními 232 292 

Pohledávky ze zajištEní 2 160 2 206 

Obchodní a ostatní pohledávky 1 934 2 577 

z toho pohledávky z kolaterál] k derivát]m 1 125 1 634 

Pohledávky ze splatné danE 413 37 

Celkem 6 388 6 716 

Krátkodobé 5 494 5 433 

Dlouhodobé 894 1 283 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Obchodní a ostatní pohledávky 145 381 

z toho pohledávky z kolaterál] k derivát]m 80 340 

Celkové pohledávky 145 381 

Krátkodobé 145 381 

E.6 Ostatní aktiva 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Časové rozlišení poUizovacích náklad] 1 008  993 

Odložené daOové pohledávky  170  199 

Ostatní aktiva - ostatní  771  524 

PUedplacené nájemné   20  16 

Ostatní pUíjmy pUíštích období  661  358 

Ostatní poskytnuté zálohy  65  125 

Ostatní  25  25 

Ostatní aktiva - celkem 1 949 1 716 

Krátkodobé 1 779 1 646 

Dlouhodobé 170  70 

E.6.1 Časové rozlišení poUizovacích náklad] 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Účetní hodnota na začátku účetního období 993 794 

ZmEna časového rozlišení poUizovacích náklad] 15 199 

Účetní hodnota na konci účetního období 1 008 993 

 
Skupina časovE rozlišuje pouze poUizovací náklady na neživotní pojištEní. ČasovE rozlišené poUizovací náklady jsou obvykle 
rozpouštEny bEhem jednoho roku. 

E.7 Peníze a penEžní ekvivalenty 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Peníze a penEžní ekvivalenty  2 1 105 

Bankovní účty 4 684 4 589 

Celkem 4 686 5 694 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Bankovní účty 865 1 025 

Celkem 865 1 025 
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E.8 Vlastní kapitál 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Vlastní kapitál pUipadající akcionáUi mateUské společnosti 30 883 35 829 

Základní kapitál 4 000 4 000 

Ostatní kapitálové fondy 206 206 

NerozdElené zisky, ostatní fondy a výsledek hospodaUení bEžného období 16 180 17 450 

Kumulované kurzové rozdíly - 62 

OceOovací rozdíly k realizovatelným finančním aktiv]m 10 543 14 163 

Rezerva/(-ědeficit ze zajištEní penEžních tok] -46 -52 

Vlastní kapitál pUipadající nekontrolním podíl]m 2 730 2 557 

Celkem 33 613 38 386 

 
Následující tabulka uvádí podrobné údaje o schválených a vydaných akciích. 

  30.6.2017 31.12.2016 

Počet schválených, vydaných a plnE splacených akcií 40 000 40 000 

Nominální hodnota na akcii ĚKčě 100 000 100 000 

 
Veškeré kmenové akcie nesou stejná práva. 

E.8.1 Dividendy 

Dne 28. dubna 2017 byl jediným akcionáUem schválen návrh na rozdElení zisku České pojiš[ovny a.s. za rok 2016 ve výši 
4 172 mil. Kč. Část zisku ve výši 418 mil. Kč byla pUevedena do nerozdEleného zisku, část zisku ve výši 3 754 mil. Kč byla 
vyplacena ve formE dividend ve výši 93 850 Kč na jednu akcii Ějmenovitá hodnota 100 000 Kčě. 

Dne 29. dubna 2016 byl jediným akcionáUem schválen návrh na rozdElení zisku České pojiš[ovny a.s. za rok 2015 ve výši 
4 092 mil. Kč. Část zisku ve výši 408 mil. Kč byla pUevedena do nerozdEleného zisku, část zisku ve výši 3 684 mil. Kč byla 
vyplacena ve formE dividend ve výši 92 100 Kč na jednu akcii Ějmenovitá hodnota 100 000 Kčě. 

E.8.2 Transakce s nekontrolními podíly 

V červnu 2017 byl navýšen kapitál společnosti Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond o celkovou částku 
656 mil. Kč, do čehož částkou 514 mil. Kč pUispEla Skupina. Vlastnická struktura byla upravena tak, aby odpovídala novým 
vklad]m vlastník], a podíl Skupiny na fondu a nepUímá účast v jeho dceUiných společnostech se tak zvýšily z 60,2 % na 61,9 %.  

E.9 Ostatní rezervy 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Rezerva na smluvní závazky  477  476 

Rezerva na restrukturalizaci  40  45 

Ostatní rezervy – ostatní  53  36 

Celkem  570  557 

Krátkodobé  60  61 

Dlouhodobé  510  496 

 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Účetní hodnota na počátku účetního období  557  634 

Kurzové rozdíly -1 - 

ZmEny bEžného období  14 - 77 

Účetní hodnota na konci účetního období  570  557 
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E.10 Závazky z pojištEní 

 
PUímé pojištEní Aktivní zajištEní Celkem 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 

Závazky z neživotního pojištEní 20 289 20 052 1 264 818 21 553 20 870 

Rezerva na nezasloužené pojistné 5 271 4 768 58 59 5 329 4 827 

Rezervy na pojistná plnEní 14 720 14 938 1 176 722 15 896 15 660 

Ostatní závazky z neživotního pojištEní 298 346 30 37 328 383 

Závazky ze životního pojištEní 42 800 44 416 - - 42 800 44 416 

Rezerva na nezasloužené pojistné 231 235 - - 231 235 

Rezervy na pojistná plnEní 1 835 1 873 - - 1 835 1 873 

Matematická rezerva 32 701 34 162 - - 32 701 34 162 

Rezerva na pojistné smlouvy, kde nositelem 
investičního rizika je pojistník 

7 669 7 790 - - 7 669 7 790 

Ostatní závazky ze životního pojištEní 364 356 - - 364 356 

z toho rezerva na dlouhovEkost 364 356 - - 364 356 

Celkem 63 089 64 468 1 264 818 64 353 65 286 

Krátkodobé         16 162 15 762 

Dlouhodobé         48 191 49 524 

 
z toho Transformovaný fond: 

  PUímé pojištEní Aktivní zajištEní Celkem 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2017 31.12.2016 

Závazky z životního pojištEní 52 55 - - 52 55 

Ostatní závazky z životního pojištEní 52 55 - - 52 55 

z toho rezerva na dlouhovEkost 52 55 - - 52 55 

Celkem 52 55 - - 52 55 

Dlouhodobé 52 55 - - 52 55 

E.11 Finanční závazky 

(mil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] 1 190 2 570 

Finanční deriváty 1 190 2 563 

Ostatní  - 7 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou 136 269 102 252 

Finanční závazky z investičních smluv oceOované amortizovanou hodnotou 95 035 92 817 

Dluhopisy a úvEry 1 259 1 283 

Čistá hodnota aktiv pUipadající podílník]m 1 229 917 

Ostatní  38 746 7 235 

Celkem 137 459 104 822 

Krátkodobé 72 793 39 352 

Dlouhodobé 64 666 65 470 

 

V prosinci 2012 Skupina vydala emisi dluhopis] s pevným úročením v nominální hodnotE 500 mil. Kč. Tato emise dluhopis] je 
úročena sazbou 1,Ř3 % p.a. Transakční náklady na emisi činily 2,5 mil. Kč. Dluhopisy jsou kótované na vedlejším trhu Burzy 
cenných papír] Praha a budou splatné v prosinci 2017. 

Položka Dluhopisy a úvEry zahrnuje, mimo výše zmínEné emise dluhopis], úvEr poskytnutý společností Generali CEE Holding 
B.V. realitní společnosti CITY EMPIRIů a.s. ve výši 759 mil. Kč Ě2016: 7Ř4 mil. Kčě.  

Ostatní finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou zahrnují depozita pUijatá od zajistitel] ve výši 1 402 mil. Kč Ě2016: 
1 401 mil. Kčě, bankovní úvEr poskytnutý realitní společnosti Green Point Offices a.s. ve výši 62ř mil. Kč Ě2016: 64ř mil. Kčě a 
repo operace ve výši 36 715 mil. Kč Ě2016: 5 185 mil. Kčě. 

Bankovní úvEry jsou zajištEny pUedevším nemovitostmi vlastnEnými realitními společnostmi, bankovními účty a nároky 
vyplývajícími z nájemních smluv. 



Česká pojiš[ovna a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE za období končící 30. června 2017 

65 

z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] 478 1 027 

Finanční deriváty 478 1 027 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou 109 477 92 807 

Finanční závazky z investičních smluv oceOované amortizovanou hodnotou 95 024 92 807 

Ostatní  14 453 - 

Celkem 109 955 93 834 

Krátkodobé 48 502 33 006 

Dlouhodobé 61 453 60 828 

 
Reálná hodnota finančních závazk] oceOovaných reálnou hodnotou proti účt]m náklad] nebo výnos] ke konci vykazovaného 
období: 

30.6.2017  
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti výkazu zisku a ztráty - 1 190 - 1 190 

Finanční deriváty - 1 190 - 1 190 

Celkem - 1 190 - 1 190 

 
31.12.2016  
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti výkazu zisku a ztráty 20 2 550 - 2 570 

Finanční deriváty 20 2 543 - 2 563 

Ostatní  - 7 - 7 

Celkem 20 2 550 - 2 570 

 
z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017  
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti výkazu zisku a ztráty - 478 - 478 

Finanční deriváty - 478 - 478 

Celkem - 478 - 478 

 
31.12.2016  
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované reálnou hodnotou proti výkazu zisku a ztráty - 1 027 - 1 027 

Finanční deriváty - 1 027 - 1 027 

Celkem - 1 027 - 1 027 

 
Ve vykazovaných obdobích 2016 a 2015 nedošlo ve SkupinE ani v Transformovaném fondu k žádným pUevod]m mezi úrovnEmi 
hierarchie stanovení reálné hodnoty. 

Reálná hodnota finančních závazk] oceOovaných amortizovanou hodnotou ke konci vykazovaného období: 

30.6.2017  
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou - 41 301 95 035 136 336 

Finanční závazky z investičních smluv oceOované amortizovanou hodnotou - - 95 035 95 035 

Dluhopisy a úvEry - 1 302 - 1 302 

Čistá hodnota aktiv pUipadající podílník]m - 1 229 - 1 229 

Ostatní  - 38 770 - 38 770 

Celkem - 41 301 95 035 136 336 

 



Česká pojiš[ovna a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE za období končící 30. června 2017 

66 

31.12.2016  
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou - 9 531 92 817 102 348 

Finanční závazky z investičních smluv oceOované amortizovanou hodnotou - - 92 817 92 817 

Dluhopisy a úvEry - 1 350 - 1 350 

Čistá hodnota aktiv pUipadající podílník]m - 917 - 917 

Ostatní  - 7 264 - 7 264 

Celkem - 9 531 92 817 102 348 

 
z toho Transformovaný fond: 

30.6.2017         
Ěmil. Kčě ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou - 14 453 95 024 109 477 

Finanční závazky z investičních smluv oceOované amortizovanou hodnotou - - 95 024 95 024 

Ostatní - 14 453 - 14 453 

Celkem - 14 453 95 024 109 477 

 

31.12.2016         
(mil. Kč) ÚroveO 1 ÚroveO 2 ÚroveO 3 Celkem 

Finanční závazky oceOované amortizovanou hodnotou - - 92 807 92 807 

Finanční závazky z investičních smluv oceOované amortizovanou hodnotou - - 92 807 92 807 

Celkem - - 92 807 92 807 

 
Jsou-li informace o reálné hodnotE dostupné a jedná-li se o aktivní trh, pak platí, že se reálná hodnota rovná tržní cenE. 

Reálná hodnota je vEtšinou stanovena pomocí výnosové metody za použití diskontování. 

Pro stanovení reálné hodnoty dluhových nástroj] emitovaných Skupinou se používají pUedevším modely diskontovaných 
penEžních tok]. Tyto modely pracují s mezními úrokovými mírami u obdobných typ] úvEr], které Skupina čerpá a které mají 
podobnou splatnost jako oceOované dluhové nástroje.  

U finančních závazk] v nabEhlé hodnotE vyplývajících z investičních smluv se pUedpokládá, že jejich reálná hodnota odpovídá 
jejich účetní hodnotE. Po uplynutí jednoho roku si totiž účastníci fond] mohou finanční prostUedky z účtu kdykoli vybrat, pUičemž 
tuto podmínku drtivá vEtšina účastník] splOuje. Účetní hodnotu lze tudíž považovat za pUimEUený ekvivalent reálné hodnoty.  

Reálná hodnota tEchto závazk] je zaUazena do 3. úrovnE hierarchie. 

V roce 2017 ani 2016 nedošlo k žádným významným pUevod]m mezi úrovnEmi hierarchie stanovení reálné hodnoty ve SkupinE 
ani v Transformovaném fondu. 

E.12 Závazky  

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Závazky z pUímého pojištEní 1 804 2 079 

Závazky ze zajištEní 4 639 4 528 

Závazky ze splatné danE 18 60 

Jiné závazky 1 744 1 427 

Závazky v]či zamEstnanc]m 119 143 

Závazky v]či klient]m a dodavatel]m 714 144 

Závazky ze sociálního zabezpečení 74 74 

Závazky z dividend v]či nekontrolním podíl]m  9 3 

Jiné závazky – ostatní 828 1 063 

Celkem  8 205 8 094 

Krátkodobé 8 205 8 094 

Dlouhodobé - - 

 



Česká pojiš[ovna a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závErka ve zkrácené podobE za období končící 30. června 2017 

67 

z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Jiné závazky 225 121 

Závazky v]či klient]m a dodavatel]m 67 66 

Jiné závazky – ostatní 158 55 

Celkem 225 121 

Krátkodobé 225 121 

E.13 Ostatní závazky 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Odložené daOové závazky 187 190 

Ostatní závazky - ostatní 1 800 2 216 

Časové rozlišení úrokových náklad] 21 - 

Jiné časové rozlišení náklad] 1 634 2 108 

Výdaje pUíštích období 72 77 

Ostatní  73 31 

Celkem 1 987 2 406 

Krátkodobé 1 849 2 267 

Dlouhodobé 138 139 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 31.12.2016 

Ostatní závazky 47 93 

Jiné časové rozlišení náklad] 47 93 

Celkem 47 93 

Krátkodobé 47 93 

E.14 Čisté zasloužené pojistné 

Za období končící 30. června Hrubá výše Podíl zajistitele Čistá výše 

Ěmil. Kčě 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Neživotní zasloužené pojistné 9 761 9 356 -4 487 -4 205 5 274 5 151 

PUedepsané pojistné 10 263 9 846 -4 677 -4 398 5 586 5 448 

ZmEna rezervy na nezasloužené pojistné -502 -490 190 193 -312 -297 

Životní pojistné 4 482 4 585 -647 -663 3 835 3 922 

Celkem 14 243 13 941 -5 134 -4 868 9 109 9 073 

E.15 Výnosy z poplatk] a provizí  

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Výnosy z poplatk] a provizí související se správou penzijních fond] 30 17 

Celkem 30 17 
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E.16 Čisté zisky/Ě-)ztráty z finančních nástroj] oceOovaných reálnou hodnotou proti účt]m náklad] 
nebo výnos] 

Za období končící 30. června 

Finanční investice 
určené k obchodování 

Finanční nástroje vážící 
se k pojistným 
smlouvám, kde 

nositelem investičního 
rizika je pojistník 

Finanční investice 
určené k ocenEní 

reálnou hodnotou proti 
účt]m náklad] nebo 

výnos] 

Finanční investice v 
reálné hodnotE proti 
účt]m náklad] nebo 

výnos] celkem 

Ěmil. Kčě 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Finanční aktiva 155 239 248 177 58 328 461 744 

Úrokové a ostatní výnosy 3 11 - - 64 98 67 109 

Realizované zisky 4 244 31 29 20 622 55 895 

Realizované ztráty -12 -35 -16 -29 - -293 -28 -357 

Nerealizované zisky 189 36 268 226 153 98 610 360 

Nerealizované ztráty -29 -17 -35 -49 -179 -197 -243 -263 

Finanční závazky 62 -715 - - 113 -634 175 -1 349 

Úrokové náklady -116 -126 - - -92 -134 -208 -260 

Ostatní výnosy 38 25 - - 2 10 40 35 

Realizované zisky - 46 - - - 241 - 287 

Realizované ztráty -41 -65 - - - -198 -41 -263 

Nerealizované zisky 230 18 - - 223 40 453 58 

Nerealizované ztráty -49 -613 - - -20 -593 -69 -1 206 

Celkem 217 -476 248 177 171 -306 636 -605 

 
z toho Transformovaný fond: 

 Za období končící 30. června 

Finanční investice 
určené k obchodování 

Finanční nástroje vážící 
se k pojistným 
smlouvám, kde 

nositelem investičního 
rizika je pojistník 

Finanční investice 
určené k ocenEní 

reálnou hodnotou proti 
účt]m náklad] nebo 

výnos] 

Finanční investice v 
reálné hodnotE proti 
účt]m náklad] nebo 

výnos] celkem 

 Ěmil. Kčě 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Finanční aktiva 123 224  - - -26 32 97 256 

Úrokové a ostatní výnosy -5 3 - - 40 40 35 43 

Realizované zisky - 226 - - - 81 - 307 

Realizované ztráty - -9 - - - -9 - -18 

Nerealizované zisky 144 18 - - 21 - 165 18 

Nerealizované ztráty -16 -14 - - -87 -80 -103 -94 

Finanční závazky 138 -663 -  - - -58 138 -721 

Úrokové náklady -94 -105 - - - - -94 -105 

Ostatní výnosy 22 24 - - - - 22 24 

Realizované zisky - 36 - - - 6 - 42 

Realizované ztráty - -59 - - - -30 - -89 

Nerealizované zisky 211 7 - - - - 211 7 

Nerealizované ztráty -1 -566 - - - -34 -1 -600 

Celkem 261 -439 - - -26 -26 235 -465 

E.17 Podíl na zisku pUidružených společností 
Podíl na zisku pUidružené společnosti Direct Care s.r.o. činil v první polovinE roku 2017 2 mil. Kč Ě2016: 2 mil. Kčě. Podíl na 
zisku Fondu nemovitostních akcií činil k 30. červnu 2017 25 mil. Kč Ě2016: 0 mil. Kčě.  

E.18 Čisté zisky/(-ěztráty z pUidružených společností  

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

Výnosy 4 - 

Dividendy a ostatní výnosy 4 - 

Čisté výnosy 4 - 

 
Společnost Europ ůssistance schválila v roce 2017 dividendy ve výši 4 mil. Kč Ě2016: 0 mil. Kčě. 
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E.19 Výnosy z ostatních finančních nástroj] a investic do nemovitostí 

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Úrokové výnosy 1 670 1 816 

Úrokové výnosy z úvEr] a pohledávek 61  35 

Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv 1 608 1 778 

Úrokové výnosy z penEz a penEžních ekvivalent] 1 3 

Ostatní výnosy 417  419 

Výnosy z investic do investičních nemovitostí 275  322 

Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv 142  97 

Realizované zisky 409 850 

Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv 409 850 

Nerealizované zisky 14  259 

Nerealizované zisky ze zajiš[ovacích instrument] 14  259 

RozpuštEní ztrát z trvalého snížení hodnoty  9 26 

RozpuštEní ztrát z trvalého snížení hodnoty z úvEr] a pohledávek 4 13 

RozpuštEní ztrát z trvalého snížení hodnoty z ostatních pohledávek 5 13 

Celkem 2 519 3 370 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Úrokové výnosy 931 975 

Úrokové výnosy z úvEr] a pohledávek 8 - 

Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv 923 975 

Ostatní výnosy 40 28 

Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv 40 28 

Realizované zisky 30 12 

Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv 30 12 

Celkem 1 001 1 015 

E.20 Ostatní výnosy 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 
upraveno 

Výnosy za služby, asistenční aktivity a pUefakturace služeb nájemc]m  509 410 

PUefakturace služeb nájemc]m  80  81 

Výnosy za služby a asistenční aktivity   429 329 

Ostatní technické výnosy  65  59 

Výnosy – ostatní  148  124 

Celkem  722  593 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Výnosy – ostatní 11 4 

Celkem 11 4 
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E.21 Čistá výše náklad] na pojistná plnEní 

Za období končící 30. června Hrubá výše Podíl zajistitele Čistá výše 

Ěmil. Kčě 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Náklady na neživotní pojistná plnEní  4 999 4 862 -2 137 -1 905 2 862 2 957 

Vyplacená pojistná plnEní 4 818 4 656 -1 978 -1 989 2 840 2 667 

ZmEna stavu technických rezerv 181 206 -159 84 22 290 

ZmEna stavu rezervy na pojistná plnEní 236 234 -166 70 70 304 

ZmEna stavu ostatních neživotních technických rezerv -55 -28 7 14 -48 -14 

Náklady na životní pojistná plnEní 3 033 2 985 -235 -257 2 798 2 728 

Vyplacená pojistná plnEní 4 649 4 422 -248 -254 4 401 4 168 

ZmEna stavu technických rezerv -1 616 -1 437 13 -3 -1 603 -1 440 

ZmEna stavu rezervy na pojistná plnEní -38 3 13 - -25 3 

ZmEna stavu matematické rezervy -1 465 -1 893 - -3 -1 465 -1 896 

ZmEna stavu rezervy na pojistné smlouvy, kde nositelem 
investičního rizika je pojistník -121 445 - - -121 445 

ZmEna stavu ostatních životních technických rezerv 8 8 - - 8 8 

Celkem 8 032 7 847 -2 372 -2 162 5 660 5 685 

E.22 Náklady na poplatky a provize  

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

Poplatky a provize ze správy aktiv 21 15 

Celkem 21 15 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Poplatky a provize ze správy aktiv 441 414 

Celkem 441 414 

 
Penzijní společnost účtuje poplatky a provize za správu aktiv Transformovanému fondu. Na úrovni konsolidace jsou tyto 
transakce společností Skupiny eliminovány. 

E.23 Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

Úrokové náklady 483 500 

Úrokové náklady z úvEr], dluhopis] a jiných závazk] 479 496 

z toho úrokové náklady z finančních závazk] oceOovaných amortizovanou hodnotou vztahující 
se k investičním smlouvám 

373 459 

Úrokové náklady z depozit pUijatých od zajistitel] 4 4 

Ostatní náklady 63 34 

Náklady z investičních nemovitostí 63 34 

Realizované ztráty 67 227 

Realizované ztráty z realizovatelných finančních aktiv 67 227 

Nerealizované ztráty 119 - 
Nerealizované ztráty ze zajiš[ovaných instrument] klasifikovaných jako realizovatelná finanční 
aktiva 

119 - 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty  20 189 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty z úvEr] a pohledávek 3 1 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty z realizovatelných finančních aktiv 17 188 

Celkem  752 950 
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z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Úrokové náklady 387 459 

Úrokové náklady z úvEr], dluhopis] a jiných závazk] 387 459 

z toho úrokové náklady z finančních závazk] oceOovaných amortizovanou hodnotou vztahující se 
k investičním smlouvám 373 459 

Realizované ztráty 7 - 

Realizované ztráty z realizovatelných finančních aktiv 7 - 

Ztráty ze snížení hodnoty 4 14 

Ztráty z trvalého snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv 4 14 

Celkem 398 473 

E.24 PoUizovací a administrativní náklady 

Za období končící 30. června Neživotní pojištEní Životní pojištEní Celkem 

Ěmil. Kčě 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Čisté poUizovací náklady a ostatní provize 1 140 1 097 329 423 1 469 1 520 

Hrubé poUizovací náklady a ostatní provize 2 126 2 090 481 576 2 607 2 666 

ZmEna stavu časového rozlišení poUizovacích náklad] -15 -27 - - -15 -27 

PUijaté zajistné provize -971 -966 -152 -153 -1 123 -1 119 

Náklady na správu investic 11 9 74 73 85 82 

Ostatní administrativní náklady 652 524 469 442 1 121 966 

Celkem 1 803 1 630 872 938 2 675 2 568 

 
z toho Transformovaný fond: 

Za období končící 30. června Neživotní pojištEní Životní pojištEní  Celkem 

Ěmil. Kčě 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Ostatní administrativní náklady - - 6 - 6 - 

Celkem - - 6 - 6 - 

E.25 Ostatní náklady 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016  
upraveno 

Odpisy nehmotných aktiv 135 141 

Odpisy hmotných aktiv 26 22 

Náklady spojené s hmotnými aktivy 1 - 

Náklady z cizomEnových operací 102 198 

Náklady na restrukturalizaci a pUídEly do ostatních rezerv 12 12 

ZmEna rezervy na smluvní závazky 1 - 

Náklady na služby, asistenční služby a poplatky vynaložené jménem tUetích stran 487 517 

Ostatní technické náklady 136 145 

Náklady na sdílené služby poskytované centrálou 13 9 

ZmEna rezervy na smluvní závazky 68 86 

Celkem 981 1 130 

 
z toho Transformovaný fond: 

(mil. Kč) 30.6.2017 30.6.2016 

Odpisy nehmotných aktiv 6 5 

Náklady z cizomEnových operací 73 83 

Celkem 79 88 
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E.26 DaO z pUíjmu 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

Splatná daO 150 535 

Česká republika 132 516 

Polsko 2 1 

Slovensko 8 8 

Ostatní státy 8 10 

DaO z pUíjm] vztahující se k minulým obdobím -70 -49 

Česká republika -70 -49 

Odložená daO 373 -38 

Česká republika 376 -51 

Polsko -5 12 

Slovensko 2 1 

Celkem 453 448 

E.26.1 Odložená daO 

V souladu s účetními metodami je částka odložené danE vypočtena na očekávaném zp]sobu realizace či vyrovnání účetní 
hodnoty aktiv a závazk] pUi použití platné daOové sazby k rozvahovému dni a sazby, která bude platná pro 2017 a následující 
období. 

 
Čistá odložená daOová 

pohledávka/závazek 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

Z]statek na začátku účetního období 9 -97 

Odložená daO za období -373 260 

Odložená daO vykázaná ve vlastním kapitálu 349 -150 

Celková odložená daO za období -24 110 

Kurzové rozdíly -2 -4 

Z]statek na konci účetního období -17 9 

 
Transformovaný fond nevykazuje žádné odložené danE. 

E.27 Výnos na akcii 
Následující tabulka poskytuje údaje o výnosech na akcii: 

(tis. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

Zisk z pokračujících činností pUipadající akcionáU]m mateUské společnosti  2 471 1 598 

Zisk/(-) ztráta z ukončovaných činností po zdanEní  - - 

Výsledek hospodaUení za účetní období pUipadající akcionáU]m mateUské společnosti 2 471 1 598 

Vážený pr]mEr počtu kmenových akcií v obEhu 40 000 40 000 

Výnos na akcii     

z pokračujících činností Ětis. Kčě 62 40 

z ukončovaných činností Ětis. Kčě - - 

Celkem 62 40 

 
Výnos na akcii je spočten jako podíl výsledku hospodaUení bEžného období a váženého pr]mErného počtu akcií. V letech 2017 
a 2016 nedošlo k žádné transakci s akciemi, zmEnE počtu akcií a ani nebyly vydány žádné nástroje, které by mohly zp]sobit 
zUedEní akcií. 
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E.28 Podrozvahové položky 

E.28.1 Budoucí závazky 

Skupina nemEla k 30. červnu 2017 žádné jiné významné pUísliby mimo budoucí minimální nájemní platby nevypovEditelných 
operativních nájm]. 

E.28.2 Jiná podmínEná rizika 

E.28.2.1 Právní spory 

K datu vydání účetní závErky nebylo uzavUeno soudní Uízení, do nEhož byla sloučena Uízení, v nichž se žalobci domáhali 
prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady Společnosti z roku 2005 o nuceném výkupu akcií minoritních akcionáU] 
a o protiplnEní uhrazeném za nucený výkup. V souladu s analýzami zpracovanými externími právními poradci se Společnost 
domnívá, že z tEchto soudních Uízení pro Společnost k datu vydání účetní závErky nevyplývají žádné budoucí závazky. 

E.28.2.2 Finanční záruky 

PUi sjednávání podmínek poUízení nemovitostí si Skupina bere od prodávajícího finanční záruky, jejichž čerpání je obvykle 
vázáno na vlastnická práva a pUípadné pozdEjší nároky vznesené v]či majiteli nemovitosti. 

E.28.2.3 Zástavy poskytnuté ve prospEch tUetích stran  

K 30. červnu 2017 Skupina poskytla do zástavy aktiva v celkové hodnotE cca 43 410 mil. Kč Ě2016: Ř ř1Ř mil. Kčě. Zástavy 
slouží pUedevším na krytí úvEr] čerpaných v souvislosti s realitními aktivitami Skupiny - Green Point Office a.s. ve výši 
2 177 mil. Kč Ě2016: 2 1ř5 mil. Kčě a na krytí úvEr] v souvislosti s repo operacemi ve výši 41 233 mil. Kč Ě2016: 6 723 mil. Kč). 
Nesplacená částka úvEr] k 30. červnu 2017 činila 62ř mil. Kč Ě2016: 64ř mil. Kčě a reálná hodnota garantovaných závazk] v 
rámci repo operací ve výši 40 20ř mil. Kč Ě2016: 5 1Ř5 mil. Kč). 

Skupina pUijala do zástavy finanční aktiva v hodnotE cca 4ř 116 mil. Kč Ě2016: 7 27ř mil. Kčě, pUedevším na krytí úvEr] 
v souvislosti s repo operacemi. 

E.28.2.4 Účast v jaderném poolu 

MateUská společnost je členem Českého jaderného pojiš[ovacího poolu Ědále jen „ČJPP“ě. Z tohoto členství je mateUská 
společnost odpovEdná za jednotlivé závazky plynoucí z její účasti na obchodech a dále za společné závazky ČJPP plynoucí 
z dohody o solidární odpovEdnosti. Solidární odpovEdnost je limitována do čtyUnásobku čistých vlastních vrub] u pUímých 
obchod] a do dvojnásobku čistých vlastních vrub] u pUevzatých obchod]. V rámci společné solidární odpovEdnosti je mateUská 
společnost zavázána, v pUípadE, že jeden nebo více člen] nebude schopen dostát svým závazk]m plynoucím z členství, pUevzít 
nekrytou část tohoto závazku v pomEru závislém na svém čistém vlastním vrubu na základE pUíslušné smlouvy o spolupráci pUi 
pojiš[ování jaderných zaUízení až do pUíslušného limitu. V rámci statutu ČJPP byly implementovány mechanismy, které 
pravidelnE sledují a vyhodnocují kapitálovou pozici jednotlivých člen] ČJPP.  

Vedení mateUské společnosti se nedomnívá, že by riziko, že nEkterý z člen] nebude schopen dostát svým závazk]m v]či 
ČJPP, bylo natolik významné, aby ohrozilo finanční situaci mateUské společnosti.  

Upsané čisté vruby lze analyzovat následovnE: 

Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

OdpovEdnost za škodu Ěvyjma pojištEní osobní odpovEdnosti člen] orgán]ě 172 150 

PojištEní osobní odpovEdnosti člen] orgán] 21 19 

Škody zp]sobené požárem, bleskem, výbuchem, pUi letecké pUepravE Ě„Flexa“ě a pUerušení provozu 578 578 

Dopravní rizika - 117 

Technické pojištEní  - 290 

Celkem 771 1 154 

E.28.2.5 Členství v České kanceláUi pojistitel] 

Jako člen České kanceláUe pojistitel] Ědále jen „KanceláU“ě v souvislosti s poskytováním pojištEní odpovEdnosti za škodu 
zp]sobenou provozem vozidla ĚMTPLě se Skupina zavázala ručit za závazky KanceláUe. Za tímto účelem Skupina pUispívá do 
garančního fondu, a to ve výši stanovené KanceláUí. 

V pUípadE, že nEkterý z člen] KanceláUe nebude schopen dostát svým závazk]m vyplývajícím z MTPL z d]vodu nesolventnosti, 
m]že být Skupina požádána o dodatečný pUíspEvek do garančního fondu. Vedení se nedomnívá, že riziko vzniku takovéto 
situace by mElo významný vliv na finanční pozici Skupiny. 

E.28.3 Regulace penzijních společností 

V souladu se zákonem 427/2011 Sb. o doplOkovém penzijním spoUení, je Skupina povinna zajistit, aby se hodnota aktiv 
v Transformovaném fondu spravovaném Penzijní společností České pojiš[ovny vždy rovnala nebo byla vyšší než hodnota 
závazk] Transformovaného fondu. Pokud by závazky Transformovaného fondy byly vyšší než aktiva Transformovaného fondu, 
je Skupina povinna pUevést prostUednictvím Penzijní společnosti České pojiš[ovny aktiva potUebná k pokrytí tohoto rozdílu do 
Transformovaného fondu.  

Skupina se také rozhodla nahradit účastník]m pUípadné ztráty z investic ve 2. d]chodovém pilíUi v souladu s podmínkami k 
31. prosinci 2015. Vedení Skupiny však nepUedpokládá, že by k takové situaci došlo, ani že by pUípadné kompenzace mEly 
významný vliv na finanční pozici Skupiny.  
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E.29 SpUíznEné osoby 

Tato kapitola obsahuje informace o všech významných transakcích se spUíznEnými osobami, nejsou-li tyto informace již 
obsaženy v jiné části pUílohy účetní závErky. 

E.29.1 Identifikace spUíznEných osob 

Jediným akcionáUem Společnosti je k 30. červnu 2017 společnost CZI Holdings N.V. Konečnou ovládající společností je 
Assicurazioni Generali S.p.A. 

Skupina je ve spUíznEném vztahu se svými mateUskými společnostmi, kterými jsou CZI Holdings N.V., ůssicurazioni Generali 
S.p.A., a s dalšími jimi kontrolovanými společnostmi. 

Klíčovými vedoucími osobami jsou takové osoby, které jsou pUímo či nepUímo oprávnEny a odpovEdny za plánování, Uízení 
a kontrolu aktivit Skupiny. 

Za spUíznEné osoby se dále považují klíčoví vedoucí pracovníci Skupiny a její mateUské společnosti, blízcí rodinní pUíslušníci 
tEchto pracovník], dále společnosti ovládané, spoluovládané a s podstatným vlivem, v jejichž vedení jsou zastoupeny tyto 
osoby nebo v nichž mají tyto osoby významná hlasovací práva. 

Kategorie klíčových vedoucích pracovník] Skupiny zahrnuje členy pUedstavenstva a dozorčí rady. 

PUi identifikaci spUíznEných osob je posuzována pUedevším podstata vztahu, nejen jeho právní forma. 

E.29.2 Transakce s klíčovými vedoucími pracovníky Skupiny 

Za období končící 30. června 2017 PUedstavenstvo Dozorčí rada 

Ěmil. Kčě 
Související 
s členstvím 

v pUedstavenstvu 

Související 
s pracovní 
smlouvou 

Související 
s členstvím 

v pUedstavenstvu 

Související 
s pracovní 
smlouvou 

Krátkodobé zamEstnanecké požitky poskytované Skupinou 55 - - - 

Státní penzijní plán s definovaným pUíspEvkem 1 - - - 

 

Za období končící 30. června 2016 PUedstavenstvo Dozorčí rada 

(mil. Kč) 
Související 
s členstvím 

v pUedstavenstvu 

Související 
s pracovní 
smlouvou 

Související 
s členstvím 

v pUedstavenstvu 

Související 
s pracovní 
smlouvou 

Krátkodobé zamEstnanecké požitky poskytované Skupinou 60 - - - 

Státní penzijní plán s definovaným pUíspEvkem 1 - - - 

 
Krátkodobé zamEstnanecké požitky zahrnují zejména mzdy, sociální a zdravotní pojištEní, odmEny za členství ve statutárních 
orgánech, bonusy a nepenEžní požitky jako zdravotní programy a služební vozy. 

V prvním pololetí roku 2017 ani 2016 nebyly klíčovým vedoucím pracovník]m Skupiny vyplaceny žádné zamEstnanecké požitky 
pUi pUedčasném ukončení pracovního pomEru.  

K 30. červnu 2017 a k 30. červnu 2016 nedrželi členové statutárních orgán] žádné akcie Skupiny.  

E.29.3 Transakce se spUíznEnými osobami 

Transakce s konečnou ovládající osobou 
Vzájemné vztahy s konečnou ovládající společností ůssicurazioni Generali S.p.A. jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

upraveno 

Aktiva celkem 171 26 

Podíly zajistitel] na pojistnE-technických rezervách 163 19 

Pohledávky 8 7 

Cizí zdroje celkem 10 8 

Finanční závazky 2 1 

Závazky 8 7 

 
 
Ěmil. Kčě 2017 2016 

upraveno 

Výnosy celkem -211 -23 

Zasloužené pojistné očištEné o podíl zajistitele -211 -23 

Náklady celkem 146 5 

Náklady na pojistná plnEní očištEné o podíl zajistitel] 143 2 

PoUizovací a administrativní náklady 3 3 
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Nár]st vzájemných vztah] s konečnou mateUskou společností ůssicurazioni Generali S.p.A je d]sledkem novE uzavUené 
zajistné smlouvy. 

Transakce s mateUskou společností 
S výjimkou schválené a vyplacené dividendy (viz poznámka E.8.1) nemEla skupina v roce 2017 a 2016 žádné významné vztahy 
se svou mateUskou společností CZI Holdings, N.V. 

Transakce s ostatními spUíznEnými osobami 
Vzájemné vztahy s ostatními spUíznEnými osobami, které pUedstavují společnosti skupiny Generali, tj. společnosti kontrolované 
konečnou ovládající osobou společnosti Assicurazioni Generali S.p.A., jsou uvedené v následujících tabulkách: 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 31.12.2016 

upraveno 

Aktiva celkem 11 113 11 199 

Podíly zajistitel] na pojistnE-technických rezervách 8 970 8 706 

Pohledávky 1 847 2 290 

Ostatní aktiva 296 203 

Cizí zdroje celkem 7 836 7 418 

Závazky z pojištEní 739 299 

Finanční závazky 2 320 2 344 

Závazky 4 470 4 262 

Ostatní závazky 307 513 

 
Podíly zajistitel] na pojistnE-technických rezervách se váží pUedevším ke společnosti GP Reinsurance EAD (GP Re) ve výši 
8 819 mil. Kč Ě2016: Ř 514 mil. Kčě. 

Pohledávky ve výši 1 541 mil. Kč Ě2016: 1 503 mil. Kčě a závazky ve výši 4 153 mil. Kč Ě2016: 4 014 mil. Kčě pUedstavují 
zúčtování zajištEní se společnosti GP Re. 

Závazky z pojištEní pUedstavují pUedevším rezervy na pojistná plnEní z aktivních zajistných smluv se společností Generali 
Insurance ůD ve výši 51Ř mil. Kč Ě2016: 25ř mil. Kčě a se společností Generali Insurance (Thailand) Co. Ltd ve výši 137 mil. Kč 
Ě2016: 0 mil. Kčě. 

Položka Finanční závazky zahrnuje zejména dluhopisy emitované Skupinou držené společnostmi GP Re a Generali 
pojiš[ovna a.s. v celkové výši 160 mil. Kč Ě2016: 160 mil. Kčě, zajistné depositum poskytnuté společností GP Re ve výši 
1 400 mil. Kč Ě2016: 1 400 mil. Kčě a úvEr poskytnutý společností Generali CEE Holding B.V. realitní společnosti CITY 
EMPIRIA a.s. ve výši 760 mil. Kč Ě2016: 7Ř4 mil. Kčě. 

 
Ěmil. Kčě 30.6.2017 30.6.2016 

upraveno 

Výnosy celkem -3 892 -4 030 

Zasloužené pojistné očištEné o podíl zajistitele -4 208 -4 309 

Ostatní výnosy 316 279 

Náklady celkem 2 482 2 377 

Náklady na pojistná plnEní očištEné o podíl zajistitel] 1 616 1 511 

Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí -37 -42 

PoUizovací a administrativní náklady 933 955 

Ostatní náklady -30 -47 

 
Položka Zasloužené pojistné očištEné o podíl zajistitele obsahuje pUedevším pojistné postoupené zajistiteli – společnosti 
GP Re – ve výši -4 557 mil. Kč Ě2016: -4 430 mil. Kčě a dále pUijaté pojistné z aktivního zajištEní od společností Generali 
Insurance ůD ve výši 12ř mil. Kč Ě2016: 101 mil. Kčě a Generali Insurance (Thailand) Co. Ltd ve výši 1Ř7 mil. Kč Ě2016: 
0 mil. Kčě. 

Položka Náklady na pojistná plnEní očištEné o podíl zajistitel] zahrnuje zejména podíl zajistitele na pojistných plnEních 
vyplacený společností GP Re ve výši 2 018 mil. Kč Ě2016: 1 Řř1 mil. Kčě a podíl Skupiny na pojistných plnEních z aktivního 
zajištEní od společností Generali Insurance ůD ve výši -284 mil. Kč Ě2016: -50 mil. Kčě a Generali Insurance (Thailand) Co. Ltd 
ve výši -137 mil. Kč Ě2016: 0 mil. Kčě. 

PUijatá zajistná provize od společnosti GP Re ve výši 1 051 mil. Kč Ě2016: 1 027 mil. Kčě je hlavní součástí poUizovacích 
a administrativních náklad]. 
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F. Následné události 
SkupinE nejsou známy žádné významné události, které by nastaly mezi koncem účetního období a datem vydání konsolidované 
mezitímní účetní závErky. 

 

Datum: Podpis statutárního orgánu OdpovEdnost za účetnictví a účetní závErku 

11. záUí 2017 

 

 

 

 

Petr Bohumský 

 


