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o spoleČnosti

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
(dále „Česká podnikatelská pojišťovna“ nebo „Čpp“)
Základní kapitál: 1 mld. kč
Sídlo: pobřežní 665/23, 186 00 praha 8
Klientská linka: 841 444 555
E-mail: pojistovna@cpp.cz
Internet: www.cpp.cz
IČ: 639 98 530

Předpis pojistného 6,96 mld. Kč

Čistý zisk 507 mil. Kč

Povinné ručení pro více než 1 000 000 pojištěných vozidel
společnost je třetím největším poskytovatelem povinného ručení 
v České republice.

Předepsané pojistné v životním pojištění 2,1 mld. Kč
Životní pojištění se na celkovém předepsaném pojistném Čpp podílí 30 %.

Vienna Insurance Group
Česká podnikatelská pojišťovna je součástí jedné z největších evropských 
pojišťovacích skupin.

Založení a vznik:
Česká podnikatelská pojišťovna byla založena 22. 6. 1995, zápis do 
obchodního rejstříku byl proveden 6. 11. 1995.

Jediný akcionář (od 1. 7. 2005):
kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group
pobřežní 665/21, 186 00 praha 8
iČ: 471 16 617

Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013
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charakteristika akcionáře

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
(dále „kooperativa“)
Základní kapitál: 3 mld. kč
Sídlo: pobřežní 665/21, 186 00 praha 8
Klientská linka: 841 105 105
E-mail: info@koop.cz
Internet: www.koop.cz
IČ: 471 16 617

Čistý zisk 3 246 mil. Kč

Předpis pojistného 30,6 mld. Kč
předepsané pojistné v roce 2012 mírně převýšilo úroveň roku 2011.

Podíl na trhu (dle národních účetních standardů CAS 20,51 %)
kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu.

Vienna Insurance Group
kooperativa je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích 
skupin vienna insurance Group.

Zápis do obchodního rejstříku:
kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group je zapsána 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v praze, sp. zn. b 1897.

Akcionáři společnosti (k 31. 12. 2012):
vienna insurance Group aG Wiener versicherung Gruppe .........96,32 %
vltava majetkoprávní a podílová spol. s r. o., praha ................................2,07 %
svaz českých a moravských výrobních družstev .......................................1,61 %

Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013
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Dozorčí  
rada

Odbor  
spolupráce  

EP 01

Odbor  
spolupráce  

EP 02

Odbor  
spolupráce  

EP 03

Odbor  
LPU vozidel

Odbor  
řízení  

interního 
obchodu

Odbor  
LPU zvláštních  

škod

Odbor  
obchodu  
pojištění  
vozidel

Odbor  
LPU služby

Odbor  
péče  

o klienta

Odbor  
spolupráce  

EP 04

Odbor  
spolupráce  

EP 05

Odbor  
spolupráce  

EP 06

Odbor  
spolupráce  

SEP

Odbor  
spolupráce  

s CK

Odbor  
školicí  

podpory EP

Odbor  
podpory  

externího  
prodeje

Úsek  
podnika-

telských rizik

Úsek  
LPU vozidel

Úsek  
interního  
obchodu
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ředitelství

Úsek  
podpory  
obchodu

Úsek  
externích  

sítí

Předsta- 
venstvo

Odbor  
projektová 

kancelář

Odbor  
pojištění  

odpovědnosti  
a speciálních  

rizik

Odbor  
korporátní  

klientely

Odbor  
makléřského  

obchodu

Regionální  
ředitelství 

Praha

Odbor  
plánování  

a reportingu

Regionální 
ředitelství 

Brno

Odbor  
 správy  

obchodních  
aplikací

Regionální 
ředitelství 

Ostrava

Regionální 
ředitelství 

Hradec 
Králové

Regionální 
ředitelství 

Plzeň

Regionální 
ředitelství 

České  
Budějovice

Odbor úpisu  
podnika-
telských  

rizik

Odbor  
pojištění flotil
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Úsek  
generálního 

sekretáře

Úsek 
marketingu  

a public  
relations

Odbor  
controllingu

Odbor  
právní

Odbor  
personální

Odbor  
podpory  
vedení

Odbor  
compliance

Centrum  
sdílených  

služeb  
VIG ČR

Odbor  
marketingu

Odbor  
public relations  

a interní  
komunikace

Počet zaměstnanců (fyzický stav k 31. 3. 2013): 797 

Počet zaměstnanců (evidenční stav k 31. 3. 2013): 784,69
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Členové dozorČí rady 

Ing. Martin Diviš, MBA
předseda dozorčí rady od 25. 4. 2008

Dr. Peter Hagen
místopředseda dozorčí rady od 25. 4. 2008

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
člen dozorčí rady od 1. 4. 2008

Ing. Martina Kapinosová
člen dozorčí rady od 28. 3. 2008

Ing. Pavel Cepek
člen dozorčí rady od 28. 3. 2008

Mag. Ronald Gröll
člen dozorčí rady od 21. 5. 2011

Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013
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Členové představenstva 

Ing. Jaroslav Besperát
předseda představenstva a generální ředitel od 17. 3. 2010
vzdělání: vysokoškolské, Čvut
v pojišťovnictví působí 18 let.

Ing. Milan Nidl, MBA
člen představenstva od 8. 1. 2009
vzdělání: vysokoškolské, technická kybernetika
v pojišťovnictví působí 7 let.

Mag. Gerhard Lahner
člen představenstva od 1. 1. 2010
vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie
v pojišťovnictví působí 15 let.

Ing. František Vlnař
člen představenstva od 23. 11. 2010
vzdělání: vysokoškolské, Čvut
v pojišťovnictví působí 12 let.

Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013
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Členové  
představenstva

Foto: radek kalhous
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Mag. Gerhard Lahner

Ing. František Vlnař

Ing. Jaroslav  Besperát

Ing. Milan Nidl, MBA
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

zpráva 
představenstva 
spoleČnosti 
o vztazích Mezi 
propojenýMi  
osobaMi 
podle ustanovení  
§ 66a obchodního 
zákoníku

ODDÍL I.

OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING

1. Ovládaná osoba

společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group
se sídlem na adrese pobřežní 665/23, 186 00 praha 8
iČ: 63998530
zapsaná u Městského soudu v praze, oddíl b, vložka 
3433 (dále jen Čpp).

Čpp je obchodní společnost zabývající se 
pojišťovnictvím podle zákona o pojišťovnictví 
č. 277/2009 sb. předmět podnikání je specifikován ve 
stanovách společnosti a zapsán v obchodním rejstříku.

2. Ovládající osoba

společnost Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group
se sídlem na adrese pobřežní 665/21, 186 00 praha 8
iČ: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v praze, oddíl b, vložka 1897 (dále jen 
kooperativa).

kooperativa je obchodní společností zabývající 
se pojišťovnictvím podle zákona o pojišťovnictví 
č. 277/2009 sb. předmět podnikání je specifikován ve 
stanovách společnosti a zapsán v obchodním rejstříku.
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

kooperativa je ovládaná společností vienna 
insurance Group aG Wiener versicherung 
Gruppe, se sídlem schottenring 30, a-1010 vídeň, 
rakousko (dále jen viG aG), jejíž předmět podnikání je 
specifikován ve stanovách společnosti.

3. Propojené osoby

seznam dceřiných společností viG aG s uvedením 
obchodního názvu a podílu na základním kapitálu 
tvoří přílohu této zprávy (seznam podle koncernové 
závěrky viG aG 31. 12. 2012).

ODDÍL II.

VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Způsob ovládání

kooperativa vlastní akcie Čpp o souhrnné jmenovité 
hodnotě 100 % základního kapitálu.

2. Struktura propojení

podíl viG aG na ostatních dceřiných společnostech 
v procentech základního kapitálu je uveden v příloze.

ODDÍL III.

ROZHODNÉ OBDOBÍ

tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, 
tj. za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

ODDÍL IV.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ V ROCE 2012 MEZI 
OSOBAMI HOLDINGU

1. smlouvy a dohody uzavřené v roce 2012 mezi 
ovládající osobou (kooperativa, viG aG) ve vztahu 
k ovládané společnosti Čpp.

 - proporční kvótová zajistná smlouva na krytí 
Mtpl mezi Čpp a viG aG.

 - Úrazová proporční kvótová zajistná smlouva 
mezi Čpp a viG aG.

 - proporční kvótová zajistná smlouva na krytí 
majetku mezi Čpp a kooperativou.

 - smlouva o sdílení nákladů v oblasti služeb 
centra zákaznické podpory, it, nákupu a služeb, 
ekonomických služeb mezi Čpp a kooperativou.

 - smlouva o podnájmu části budovy centrály viG, 
pobřežní 665, praha 8, mezi Čpp a kooperativou.

 - smlouva o nájmu nebytových prostor na adrese 
celetná 590, praha 1, mezi Čpp a kooperativou.

 - pojistná smlouva č. 3880013411 mezi Čpp 
a kooperativou pro pojištění Flotilového 
autokomplexního pojištění.

 - dodatek č. 23 k pojistné smlouvě č. 0012341541 
mezi Čpp a kooperativou na pojištění majetku.

 - dodatek č. 3 k Mandátní smlouvě č. 8720000000 
pro pojišťovacího agenta mezi Čpp 
a kooperativou.

na základě výše uvedených smluv a dohod nevznikla 
Čpp žádná újma.

14



Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

2. smlouvy a dohody uzavřené v roce 2012 mezi Čpp 
a ostatními ovládanými osobami ve skupině viG.

 - smlouva o outsourcingu mezi Čpp a společností 
Global expert, s.r.o.

 - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 00138663033 
mezi Čpp a v.i.G. nd uzavřený investiční fond, a.s.

 - zajistné smlouvy mezi Čpp a viG re zajišťovnou, a.s.
 - dodatky č. 72 – č. 114 k Mandátní smlouvě 

č. 8580000000 na zprostředkování pojištění mezi 
Čpp a Čpp servis, s.r.o.

na základě výše uvedených smluv a dohod nevznikla 
Čpp žádná újma.

ODDÍL V.

JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OSTATNÍ OPATŘENÍ V ZÁJMU 
NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB

v roce 2012 nebyly učiněny žádné právní úkony ani 
ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených 
osob.

ODDÍL VI.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány 
informace a skutečnosti, které jsou součástí 
obchodního tajemství Čpp, kooperativy i dalších 
propojených osob, a také ty informace, které 
byly za důvěrné jakoukoliv osobou, jež je součástí 
holdingu, označeny. dále jsou to veškeré informace 
z obchodního styku, které by mohly být samy 
o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi 
nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob 
tvořících holding.

2. z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně 
ovládané osoby s ohledem na odstavec 1. tohoto 
oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu 
finanční vyjádření plnění a protiplnění z uzavřených 
smluv a dohod.
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

ODDÍL VII.

ZÁVĚR

1. tato zpráva byla zpracována 
představenstvem ovládané osoby 
společnosti Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s., vienna insurance Group 
a předložena k přezkoumání dozorčí radě 
a auditorské společnosti kpMG Česká 
republika audit, s.r.o., která bude provádět 
kontrolu účetní závěrky. vzhledem k tomu, 
že Čpp je povinna ze zákona zpracovávat 
výroční zprávu, bude tato zpráva k ní 
přiložena jako nedílná součást.

v praze dne 18. 2. 2013.

podpis předsedy představenstva a člena představenstva ovládané osoby, 
společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group:

ing. jaroslav besperát Mag. Gerhard lahner

předseda představenstva člen představenstva
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

příloha ke zprávě představenstva spoleČnosti 
o vztazích Mezi propojenýMi osobaMi
seznam podle koncernové závěrky viG k 31. 12. 2012

Název Sídlo Kapitálový 
podíl v %

Konsolidované společnosti

„Grüner baum“ errichtungs- und verwaltungsges.m.b.h., vídeň rakousko 100,00

„schwarzatal“ Gemeinnützige Wohnungs- und siedlungsanlagen-Gmbh, vídeň rakousko 55,00

„Wiener re“ akcionarsko društvo za reosiguranje, bělehrad srbsko 100,00

„Wiener stÄdtische osiGuranje“ akcionarsko drustvo za osiguranje, bělehrad srbsko 100,00

„alpenländische heimstätte Gemeinnützige Wohnungsbau- 
und siedlungsgesellschaft m.b.h., innsbruck“

rakousko 94,00

anděl investment praha s.r.o., praha Česká republika 100,00

„arithMetica versicherungs- und Finanzmathematische beratungs-Gesellschaft m.b.h., vídeň“ rakousko 100,00

„asiGurarea roManeasca - asiroM vienna insurance Group s.a., bukurešť“ rumunsko 99,10

beneFia towarzystwo ubezpieczen na zycie s.a. vienna insurance Group, varšava polsko 100,00

beneFia towarzystwo ubezpieczen s.a. vienna insurance Group, varšava polsko 100,00

blizzard real sp. z o.o., varšava polsko 100,00

bMl versicherungsmakler Gmbh, vídeň rakousko 100,00

bulgarski imoti asistans eood, sofie bulharsko 100,00

bulstrad liFe vienna insurance Group joint stock company, sofie bulharsko 95,11

insurance joint-stock coMpany „bulstrad vienna insurance Group“, sofie bulharsko 98,00

business insurance application consulting Gmbh, vídeň rakousko 100,00

businesspark brunn entwicklungs Gmbh, vídeň rakousko 100,00

cal ical „Globus“, kyjev ukrajina 80,00

caMe holding Gmbh, vídeň rakousko 100,00

capitol, a.s., bratislava slovensko 100,00

center hotelbetriebs Gmbh, vídeň rakousko 80,00

central point insurance it-solutions Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vienna insurance Group, praha Česká republika 100,00

coMpensa holding Gmbh, Wiesbaden německo 100,00

compensa life vienna insurance Group se, tallinn estonsko 100,00
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

Název Sídlo Kapitálový 
podíl v %

„compensa towarzystwo ubezpieczen na zycie spolka akcyjna vienna insurance Group, varšava“ polsko 100,00

Konsolidované společnosti

„compensa towarzystwo ubezpieczen spolka akcyjna vienna insurance Group, varšava“ polsko 99,89

dbr-liegenschaften Gmbh & co kG, stuttgart německo 100,00

dbr-liegenschaften verwaltungs Gmbh, stuttgart německo 100,00

deutschmeisterplatz 2 objektverwaltung Gmbh, vídeň rakousko 100,00

donau brokerline versicherungs- service Gmbh, vídeň rakousko 100,00

donau versicherung aG vienna insurance Group, vídeň rakousko 99,24

dvib Gmbh, vídeň rakousko 100,00

elvp beteiligungen Gmbh, vídeň rakousko 100,00

erste osiguranje vienna insurance Group d.d., záhřeb chorvatsko 95,00

erste vienna insurance Group biztositó zrt., budapešť Maďarsko 95,00

Gemeinnützige industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, leonding rakousko 55,00

Gemeinnützige Mürz-ybbs siedlungsanlagen-Gmbh, kapfenberg rakousko 55,00

Gesundheitspark Wien-oberla a Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 100,00

Gpih b.v., amsterdam nizozemsko 91,11

helios vienna insurance Group d.d., záhřeb chorvatsko 100,00

interalbanian vienna insurance Group sh.a., tirana albánie 78,33

international insurance company irao ltd., tiflis Gruzie 100,00

interrisk lebensversicherungs-aG vienna insurance Group, Wiesbaden německo 100,00

interrisk towarzystwo ubezpieczen spolka akcyjna vienna insurance Group, varšava polsko 99,98

interrisk versicherungs-aG vienna insurance Group, Wiesbaden německo 100,00

intersiG vienna insurance Group sh.a., tirana albánie 75,00

jahorina osiguranje vienna insurance Group joint stock company, pale bosna 
a hercegovina

97,56

joint stock insurance company Winner-vienna insurance Group, skopje Makedonie 100,00

joint stock company insurance company Gpi holding, tiflis Gruzie 90,00

kálvin toWer immobilienentwicklungs- und investitionsgesellschaft m.b.h., budapešť Maďarsko 100,00

kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., brno Česká republika 100,00

komunálna poisťovňa, a.s. vienna insurance Group, bratislava slovensko 100,00

kooperativa poisťovňa, a.s. vienna insurance Group, bratislava slovensko 100,00

kooperativa pojišťovna, a.s., vienna insurance Group, praha Česká republika 98,39
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

Název Sídlo Kapitálový 
podíl v %

Konsolidované společnosti

kvarner vienna insurance Group dionicko drustvo za osiguranje, rijeka chorvatsko 99,36

kvarner Wiener städtische nekretnine d.o.o., záhřeb chorvatsko 100,00

lvp holding Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Map bürodienstleistung Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 100,00

Mh 54 immobilienanlage Gmbh, vídeň rakousko 100,00

neue heiMat oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs-und siedlungsgesmbh, linec rakousko 99,81

neue heimat oberösterreich holding Gmbh, vídeň rakousko 90,00

oMniasiG vienna insurance Group s.a., bukurešť rumunsko 98,56

passat real sp. z o.o., varšava polsko 100,00

pFG holding Gmbh, vídeň rakousko 89,23

pFG liegenschaftsbewirtschaftungs Gmbh & co kG, vídeň rakousko 92,88

poisťovna slovenskej sporiteľne, a.s. vienna insurance Group, bratislava slovensko 95,00

pojišťovna České spořitelny, a.s., vienna insurance Group, pardubice Česká republika 95,00

private joint-stock company „insurance company „ukrainian insurance Group“, kyjev ukrajina 100,00

private joint-stock company „jupiter liFe insurance vienna insurance Group“, kyjev ukrajina 97,80

private joint-stock coMpany „ukrainian insurance coMpany  
kniazha vienna insurance Group“, kyjev

ukrajina 99,99

proGress beteiligungsges.m.b.h., vídeň rakousko 60,00

projektbau Gesmbh, vídeň rakousko 100,00

projektbau holding Gmbh, vídeň rakousko 90,00

ray sigorta a.s., istanbul turecko 94,26

bcr asigurari de viata vienna insurance Group s.a., bukurešť rumunsko 92,36

securia majetkovosprávna a podielová s.r.o., bratislava slovensko 100,00

senioren residenz Fultererpark errichtungs- und verwaltungsGmbh, innsbruck rakousko 100,00

senioren residenz veldidenapark errichtungs- und verwaltungs Gmbh, innsbruck rakousko 66,70

siGMa vienna insurance Group sh.a., tirana albánie 87,01

sparkassen versicherung aG vienna insurance Group, vídeň rakousko 95,00

svz Gmbh, vídeň rakousko 100,00

svzi Gmbh, vídeň rakousko 100,00

tbi bulGaria ead, sofie bulharsko 100,00
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

Název Sídlo Kapitálový 
podíl v %

Konsolidované společnosti

tbih Financial services Group n.v., amsterdam nizozemsko 100,00

union vienna insurance Group biztositó zrt., budapešť Maďarsko 100,00

v.i.G. nd, a.s., praha Česká republika 100,00

vienna-life lebensversicherung aG vienna insurance Group, bendern lichtenštejnsko 100,00

viG Fund uzavřený investiční fond, a.s., praha Česká republika 100,00

viG re zajišťovna, a.s., praha Česká republika 100,00

viG real estate doo, bělehrad srbsko 100,00

viG real estate Gmbh, vídeň rakousko 100,00

viG-cz real estate Gmbh, vídeň rakousko 100,00

vltava majetkovosprávní a podílová spol. s.r.o., praha Česká republika 100,00

WGpv holding Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Wiener stÄdtische beteiligungs Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Wiener stÄdtische Finanzierungsdienstleistungs Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Wiener stÄdtische versicherunG aG vienna insurance Group, vídeň rakousko 99,90

Wiener verein bestattungs- und versicherungsservice Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 100,00

Wsv immoholding Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Společnosti konsolidované ekvivalenční metodou

ais servis, s.r.o., brno Česká republika 100,00

benefita, a.s., praha Česká republika 100,00

ceska kooperativa londýn  ltd., londýn velká británie 100,00

Čpp servis, s.r.o., praha Česká republika 100,00

croWn-WsF spol. s r.o., praha Česká republika 30,00

erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft heimstätte Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 99,77

Gewista-Werbegesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 33,00

Global expert, s.r.o., pardubice Česká republika 100,00

hotely srní, a.s., praha Česká republika 72,43

káMen ostroMěř, s.r.o., ostroměř Česká republika 100,00

kip, a.s., praha Česká republika 100,00

Medial beteiligungs-Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 29,63
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

Název Sídlo Kapitálový 
podíl v %

Společnosti konsolidované ekvivalenční metodou

Mělnická zdravotní, a.s., praha Česká republika 100,00

neuland gemeinnützige Wohnbau-Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 50,12

s iMMo aG, vídeň rakousko 10,04

sanatorium astoria a.s., karlovy vary Česká republika 75,06

sozialbau gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft, vídeň rakousko 50,12

surpMo, a.s., praha Česká republika 100,00

tech Gate vienna Wissenschafts- und technologiepark Gmbh, vídeň rakousko 60,00

uniGeo, a.s., ostrava-hrabová Česká republika 100,00

urbanbau Gemeinnützige bau-, Wohnungs- und stadterneuerungsgesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 50,12

Nekonsolidované společnosti

akcionarsko drustvo za zivotno osiguranje Wiener städtische podgorica, podgorica Černá hora 100,00

arealis liegenschaftsmanagement Gmbh, vídeň rakousko 50,00

bb c- building c, s.r.o., praha Česká republika 100,00

beteiligungs- und immobilien Gmbh, linec rakousko 25,00

beteiligungs- und Wohnungsanlagen Gmbh, linec rakousko 25,00

health insurance company bulstrad health ad, sofie bulharsko 97,00

capitol spolka z o.o., varšava polsko 100,00

direct-line direktvertriebs-Gmbh, vídeň rakousko 100,00

ebs Wohnungsgesellschaft mbh linec, linec rakousko 99,99

eXperta schadenregulierungs- Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 100,00

Geo hospitals llc, tiflis Gruzie 100,00

horizont personal-, team- und organisationsentwicklung Gmbh, vídeň rakousko 100,00

joint stock insurance company Winner liFe - vienna insurance Group skopje, skopje Makedonie 100,00

Österreichisches verkehrsbüro aktiengesellschaft, vídeň rakousko 36,58

pension insurance company doverie ad, sofie bulharsko 92,58

palais hansen immobilienentwicklung Gmbh, vídeň rakousko 43,26

pFG liegenschaftsbewirtschaftungs Gmbh, vídeň rakousko 74,64

renaissance hotel realbesitz Gmbh, vídeň rakousko 40,00

risk consult sicherheits- und risiko- Managementberatung Gesellschaft m.b.h., vídeň rakousko 51,00
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Název Sídlo Kapitálový 
podíl v %

Nekonsolidované společnosti

schulring 21 bürohaus errichtungs- und vermietungs Gmbh, vídeň rakousko 100,00

schulring 21 bürohaus errichtungs- und vermietungs Gmbh & co kG, vídeň rakousko 100,00

senioren residenz gemeinnützige betriebsgesellschaft mbh, vídeň rakousko 100,00

„polisa-zycie“ towarzystwo ubezpieczen spolka akcyjna vienna insurance Group, varšava polsko 96,49

untere donaulände 40 Gmbh, vídeň rakousko 100,00

untere donaulände 40 Gmbh & co kG, vídeň rakousko 100,00

vbv - betriebliche altersvorsorge aG, vídeň rakousko 23,56

joint stock belarusian-austrian insurance company „kupala“, Minsk bělorusko 98,26

vienna insurance Group polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, varšava polsko 100,00

vienna international underwriters Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Wila Gmbh, vídeň rakousko 100,00

Wnh liegenschaftsbesitz Gmbh, vídeň rakousko 100,00

WaG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.h., linec rakousko 100,00

Wsv vermőgensverwaltung Gmbh, vídeň rakousko 100,00
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

přehled Činností pojišťovny

Předmět podnikání:

1.  pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „ZPoj“),  

přílohy č. 1 k ZPoj: 

v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených 

–  v části A bodu I písm. a), b), c), bodu II. a bodu III.; v rozsahu pojistných odvětví neživotních  

pojištění uvedených

 – v části B bodu 14, 15, 16, 17, 18; v rozsahu skupin neživotních pojištění 

 – v části C písmen a), b), c), d), e), f), g), h)

2. zajišťovací činnost v neživotním pojištění

3.  činnosti související s pojišťovací činností 

– zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle ZPoj 

– poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle ZPoj 

– šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj 

– provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti: 

– stavebního spoření 

– penzijního připojištění se státním příspěvkem 

– vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí

Sídlo společnosti:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23

186 00 Praha 8
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Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

rozvaha
k 31. březnu 2013

Legenda 
[v tis. Kč]

Číslo 
řádku

Minulé 
období

Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

1 2 3 4

AKTIVA

A. Pohledávky za upsaný základní 
kapitál

1 x x x x

B. Dlouhodobý nehmotný  
majetek, z toho:

2 30 795 212 345 -183 954 28 390

a) zřizovací výdaje 3 x x x x

b) goodwill 4 x x x x

C. Finanční umístění (investice) 5 11 077 482 11 239 369 x 11 239 369

I. Pozemky a stavby  
(nemovitosti), z toho:

6 6 613 6 613 x 6 613

a) provozní nemovitosti 7 6 613 6 613 x 6 613

II. Finanční umístění 
v podnikatelských seskupeních

8 300 302 x 302

1. Podíly v ovládaných osobách 9 300 300 x 300

2. Dluhové cenné papíry vydané 
ovládanými osobami a půjčky 
těmto osobám

10 x 2 x 2

3. Podíly s podstatným vlivem 11 x x x x

4. Dluhové cenné papíry vydané 
osobami, ve kterých má účetní 
jednotka podstatný vliv, a půjčky 
těmto osobám

12 x x x x

III. Jiná finanční umístění 13 11 070 570 11 232 455 x 11 232 455

1. Akcie a ostatní cenné papíry 
s proměnlivým výnosem, ostatní 
podíly

14 914 220 894 167 x 894 167

2. Dluhové cenné papíry 15 9 817 793 9 608 391 x 9 608 391

3. Finanční umístění v investičních 
sdruženích

16 x x x x

4. Ostatní půjčky 17 28 730 28 805 x 28 805

5. Depozita u finančních institucí 18 308 801 700 001 x 700 001

6. Ostatní finanční umístění 19 1 026 1 090 x 1 090

IV. Depozita při aktivním zajištění 20 x x x x

D. Finanční umístění životního 
pojištění, je-li nositelem 
investičního rizika pojistník

21 759 673 828 662 x 828 662
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Legenda 
[v tis. Kč]

Číslo 
řádku

Minulé 
období

Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

1 2 3 4

E. Dlužníci 22 661 865 1 074 717 -358 551 716 166

I. Pohledávky z operací přímého 
pojištění

23 513 448 920 903 -356 634 564 269

1. pojistníci 24 486 416 684 890 -148 334 536 556

2. zprostředkovatelé 25 27 032 236 013 -208 300 27 713

II. Pohledávky z operací zajištění 26 110 776 37 431 x 37 431

III. Ostatní pohledávky 27 37 640 116 382 -1 917 114 465

F. Ostatní aktiva 28 70 938 204 060 -125 399 78 662

I. Dlouhodobý hmotný majetek 
jiný než pozemky a stavby 
(nemovitosti) a zásoby

29 33 257 160 498 -125 399 35 099

II. Hotovost na účtech u finančních 
institucí a hotovost v pokladně

30 37 681 43 563 x 43 563

III. Jiná aktiva 31 x x x x

G. Přechodné účty aktiv 32 977 783 1 078 415 x 1 078 415

I. Naběhlé úroky a nájemné 33 2 298 1 190 x 1 190

II. Odložené pořizovací náklady na 
pojistné smlouvy, v tom odděleně:

34 863 948 926 393 x 926 393

a) v životním pojištění 35 550 924 566 341 x 566 341

b) v neživotním pojištění 36 313 024 360 052 x 360 052

III. Ostatní přechodné účty aktiv, 
z toho:

37 111 537 150 833 x 150 833

a) dohadné položky aktivní 38 14 162 42 991 x 42 991

AKTIVA CELKEM 39 13 578 536 14 637 568 -667 904 13 969 664

Legenda 
[v tis. Kč]

Číslo 
řádku

Minulé 
období

Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

PASIVA

A. Vlastní kapitál 40 2 369 290 x x 1 952 738

I. Základní kapitál, z toho: 41 1 000 000 x x 1 000 000

a) změny základního kapitálu 42 x x x x

b)  vlastní akcie nebo vlastní 
zatímní listy, vlastní obchodní 
podíly

43 x x x x
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Legenda 
[v tis. Kč]

Číslo 
řádku

Minulé  
období

Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

1 2 3 4

II. Emisní ažio 44 x x x x

III. Rezervní fond na nové ocenění 45 x x x x

IV. Ostatní kapitálové fondy 46 115 328 x x 94 871

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 47 90 181 x x 123 325

VI. Nerozdělený zisk minulých účetních 
období nebo neuhrazená ztráta minulých 
účetních období

48 656 531 x x 699 068

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 507 250 x x 35 475

B. Podřízená pasiva 50 x x x x

C. Technické rezervy 51 8 196 158 10 756 213 -2 422 454 8 333 758

1. Rezerva na nezasloužené pojistné 52 952 004 1 545 041 -544 639 1 000 402

z toho:  
a)  Rezerva na nezasloužené pojistné 

vztahující se k pojistným odvětvím 
životních pojištění

53 12 887 11 935 -783 11 152

b)  Rezerva na nezasloužené pojistné 
vztahující se k pojistným odvětvím 
neživotních pojištění

54 939 118 1 533 105 -543 856 989 250

2. Rezerva pojistného životních pojištění 55 3 671 080 3 730 087    x 3 730 087

3. Rezerva na pojistná plnění 56 2 895 093 4 794 133 x 2 924 756

z toho:  
a)  Rezerva na pojistná plnění vztahující 

se k pojistným odvětvím životních 
pojištění

57 60 283 85 057 -18 203 66 853

b)  Rezerva na pojistná plnění vztahující 
se k pojistným odvětvím neživotních 
pojištění

58 2 834 810 4 709 077 -1 851 174 2 857 903

4. Rezerva na prémie a slevy 59 32 070 49 618 -8 042 41 577

z toho:  
a)  Rezerva na prémie a slevy vztahující 

se k pojistným odvětvím životních 
pojištění

60 21 810 33 167 x 33 167

b)  Rezerva na prémie a slevy vztahující 
se k pojistným odvětvím neživotních 
pojištění

61 10 260 16 452 -8 042 8 410

5. Vyrovnávací rezerva 62 x x x x

6. Rezerva na splnění závazků z použité 
technické úrokové míry

63 x x x x

7. Rezerva pojistného neživotních pojištění 64 371 794 -397 397

z toho:  
a)  Rezerva pojistného neživotních 

pojištění vztahující se k pojistným 
odvětvím životních pojištění

65 x x x x
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Legenda 
[v tis. Kč]

Číslo 
řádku

Minulé  
období

Hrubá 
výše

Úprava Čistá 
výše

1 2 3 4

b)  Rezerva pojistného neživotních 
pojištění vztahující se k pojistným 
odvětvím neživotních pojištění

66 371 794 -397 397

8. Rezerva na splnění závazků z ručení za 
závazky České kanceláře pojistitelů

67 645 540 636 540 x 636 540

9. Jiné rezervy 68 x x x x

z toho:  
a)  Jiná rezerva vztahující se 

k pojistným odvětvím životních 
pojištění

69 x x x x

b)  Jiná rezerva vztahující se 
k pojistným odvětvím neživotních 
pojištění

70 x x x x

D. Technická rezerva životních pojištění, 
je-li nositelem investičního rizika 
pojistník

71 759 673 828 662 x 828 662

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty 72 79 445 x x 169 892

1. Rezerva na důchody a podobné 
závazky

73 x x x x

2. Rezerva na daně 74 49 277 x x 139 724

3. Ostatní rezervy 75 30 168 x x 30 168

F. Depozita při pasivním zajištění 76 1 244 460 x x 1 329 438

G. Věřitelé 77 448 907 x x 761 290

I. Závazky z operací přímého pojištění 78 247 770 x x 238 481

II. Závazky z operací zajištění 79 58 325 x x 12 879

III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, 
z toho:

80 x x x x

a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky 81 x x x x

IV. Závazky vůči finančním institucím 82 x x x x

V. Ostatní závazky, z toho: 83 142 812 x x 509 930

a) daňové závazky a závazky ze 
sociálního zabezpečení

84 51 053 x x 19 248

VI. Garanční fond Kanceláře 85 x x x x

H. Přechodné účty pasiv 86 480 604 x x 593 885

I. Výdaje příštích období a výnosy 
příštích období

87 296 858 x x 298 575

II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 88 183 745 x x 295 310

a) dohadné položky pasivní 89 183 745 x x 295 310

PASIVA CELKEM 90 13 578 536 x x 13 969 664
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výkaz zisku a ztráty
k 31. březnu 2013

Legenda
(v tis. Kč)

Číslo 
řádku

Základna Mezisoučet Výsledek

b 1 2 3

I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

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

a) předepsané hrubé pojistné 2 1 322 391 x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům 3 515 885 806 506 x

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

4 112 622 x x

d) změna stavu rezervy na nezasloužené 
pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)

5 62 490 50 132 756 374

2. Převedené výnosy z finančního umístění 
(investic) z Netechnického účtu (položka III.6):

6 x x 58 179

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 x x 21 956

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od 
zajištění:

8 x x x

a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x

     aa) hrubá výše 10 753 744 x x

    ab) podíl zajišťovatelů 11 228 290 525 454 x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-) 12 x x x

    ba) hrubá výše 13 230 703 x x

    bb) podíl zajišťovatelů 14 207 611 23 092 548 546

5. Změny stavu ostatních technických rezerv, 
očištěné od zajištění (+/-)

15 x x -8 974

6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 x x 3 512

7. Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x 299 605 x

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

19 x -32 246 x

c) správní režie 20 x 37 851 x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 x 89 483 215 727

8. Ostatní technické náklady, očištěné od 
zajištění

22 x x 17 271

9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) 23 x x x

10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického 
účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1)

24 x x 60 425
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(v tis. Kč)

Číslo 
řádku

Základna Mezisoučet Výsledek

b 1 2 3

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 25 x x x

a) předepsané hrubé pojistné 26 x 661 605 x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům 27 x 16 330 x

c)  změna stavu rezervy na nezasloužené 
pojistné, očištěná od zajištění (+/-)

28 x -1 734 647 009

2. Výnosy z finančního umístění (investic): 29 x x x

a)  výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, 
které pocházejí z ovládaných osob

30 x x x

b)  výnosy z ostatního finančního umístění 
(investic), se zvláštním uvedením těch, které 
pocházejí z ovládaných osob, v tom:

31 x x x

    ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí 32 x x x

    bb) výnosy z ostatních investic 33 42 315 42 315 x

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34 x 5 891 x

d)  výnosy z realizace finančního umístění 
(investic)

35 x 581 743 629 949

3. Přírůstky hodnoty finančního umístění 
(investic)

36 x x 36 339

4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 37 x x 13 601

5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od 
zajištění:

38 x x x

a) náklady na pojistná plnění: 39 x x x

    aa) hrubá výše 40 448 263 x x

    ab) podíl zajišťovatelů 41 3 829 444 434 x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 42 x x x

    ba) hrubá výše 43 6 758 x x

    bb) podíl zajišťovatelů 44 187 6 571 451 004

6. Změna stavu ostatních technických rezerv, 
očištěná od zajištění (+/-):

45 x x x

a)  změna stavu rezervy pojistného životních 
pojištění:

46 x x x

    aa) změna stavu hrubé výše 47 59 007 x x

    ab) podíl zajišťovatelů 48 x 59 007 x

b)  změna stavu ostatních technických rezerv, 
očištěná od zajištění

49 x 68 989 127 996

32



Údaje o pojišťovně za 1. kvartál 2013

Legenda
(v tis. Kč)

Číslo 
řádku

Základna Mezisoučet Výsledek

b 1 2 3

7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 50 x x 11 357

8. Čistá výše provozních nákladů: 51 x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52 x 153 370 x

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

53 x -15 416 x

c) správní režie 54 x 19 692 x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 55 x 9 411 148 235

9. Náklady na finanční umístění (investice): 56 x x x

a)  náklady na správu finančního umístění  
(investic) včetně úroků

57 x 1 764 x

b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58 x 4 173 x

c)  náklady spojené s realizací finančního  
umístění (investic)

59 x 587 330 593 267

10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 60 x x 2 751

11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 61 x x 7 267

12. Převod výnosů z finančního umístění (investic)  
na Netechnický účet (položka III.4)

62 x x x

13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu 
k životnímu pojištění (položka III.2)

63 x x -14 978

III. NETECHNICKÝ ÚČET

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu 
pojištění (položka I.10)

64 x x 60 425

2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění 
(položka II.13)

65 x x -14 978

3. Výnosy z finančního umístění (investic) 66 x x x

a)  výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, 
které pocházejí z ovládaných osob

67 x 6 008 x

b)  výnosy z ostatního finančního umístění 
(investic), se zvláštním uvedením těch, které 
pocházejí z ovládaných osob, v tom:

68 x x x

    ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 69 x x x

    bb) výnosy z ostatních investic 70 43 152 43 152 x

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 71 x 27 159 x

d)  výnosy z realizace finančního umístění 
(investic)

72 x 628 465 704 784
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4. Převedené výnosy finančního umístění 
(investic) z Technického účtu k životnímu 
pojištění (položka II.12)

73 x x x

5. Náklady na finanční umístěni (investice): 74 x x x 

a)  náklady na správu finančního umístění 
(investic) včetně úroků

75 x 8 758 x

b)  změna hodnoty finančního umístění 
(investic)

76 x 15 279 x

náklady spojené s realizací finančního umístění 
(investic)

77 x 625 610 649 647

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

78 x x 58 179

7. Ostatní výnosy 79 x x 11 115

8. Ostatní náklady 80 x x 12 451

9. Daň z příjmů z běžné činnosti 81 x x 5 595

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 82 x x 35 475

11. Mimořádné výnosy 83 x x x

12. Mimořádné náklady 84 x x x

13. Mimořádný zisk nebo ztráta 85 x x x

14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 86 x x x

15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících 
položkách

87 x x x

16. Zisk nebo ztráta za účetní období (položka III.3) 88 x x 35 475
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poMěrové ukazatele 
k 31. březnu 2013

Ukazatele solventnosti Neživotní pojištění Životní pojištění

Disponibilní míra solventnosti 1 583 931 499 753 045 564

Požadovaná míra solventnosti 544 218 632 281 339 596

Výše garančního fondu 120 000 000 120 000 000

Poměr disponibilní a požadované míry solventnosti 2,91 2,68

Poměr výše GF a součtu položek dle § 18 0,08 0,16

Rentabilita průměrných 
aktiv (ROAA)

100 % x Zisk nebo ztráta za účetní období / Aktiva celkem 2,9 %

Rentabilita průměrného 
vlastního kapitálu (ROAE)

100 % x  Zisk nebo ztráta za účetní období / Vlastní kapitál 17,6 %

Combined ratio 
v neživotním pojištění

100 % x  (náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy 
na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše 
provozních nákladů) / zasloužené pojistné, očištěné od zajištění

101,0 %
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