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Úvodní slovo pfiedsedy
pfiedstavenstva

Dr. Harald Mayer-Rönne, pfiedseda pfiedstavenstva

Generali Poji‰Èovna a.s. zaznamenala v roce 2000 nadprÛmûrn˘ rÛst (+ 34 %) a zlep‰ení
hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ. Dosáhla toho díky dobfie pfiipravenému vstupu do odvûtví
poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (povinného ruãení)
a dal‰ím rozvojem v oblasti poji‰tûní osob, zejména Ïivotního poji‰tûní. âeská ekonomika zaznamenala mírn˘ nárÛst HDP (+ 2,6 %). Vysoké ceny ropy neovlivnily stabilitu
mûny, v dÛsledku pfiílivu zahraniãního kapitálu zÛstala obchodní bilance vyrovnaná a stabilizovala se rovnûÏ míra inflace. Zlep‰ila se i produktivita práce a míra nezamûstnanosti
se zastavila na hodnotû 8,7 %.
Ménû pozitivní v˘voj zaznamenal poji‰Èovací trh, kter˘ v nûkolika dÛleÏit˘ch odvûtvích
nevykázal Ïádn˘ rÛst. Na celkovém trhu v hodnotû 69 mld. Kã má stále dominantní
postavení poji‰tûní motorov˘ch vozidel s podílem 35 %. RÛst tohoto pojistného odvûtví
je dÛsledkem zv˘‰ení pojistného v oblasti povinného ruãení, které je dosud ãásteãnû
regulováno státem. Havarijní poji‰tûní vykazuje spí‰e pokles pfiedepsaného pojistného.
Zb˘vající odvûtví neÏivotního poji‰tûní rovnûÏ nezaznamenala v roce 2000 Ïádn˘
vzestup. V budoucnosti je v‰ak v souvislosti s dal‰ím ekonomick˘m rÛstem opût
oãekáván pozitivní v˘voj neÏivotního poji‰tûní, kter˘ v‰ak v˘raznû nepfiev˘‰í rÛst HDP.
Generali Poji‰Èovna a.s. v roce 2000 znaãnû zv˘‰ila poãet sv˘ch klientÛ a tím zlep‰ila
i svÛj podíl na trhu. Její produkty v odvûtví poji‰tûní majetku a motorov˘ch vozidel urãitû
mohou b˘t pro ãesk˘ trh mûfiítkem, pfiiãemÏ dosaÏené pojistnû-technické v˘sledky
v tûchto pojistn˘ch odvûtvích nám opakovanû získávají mezinárodní uznání.
Zvlá‰tní úsilí jsme vûnovali v˘voji nov˘ch produktÛ v oblasti poji‰tûní úvûrÛ a nemocenského poji‰tûní. Z hlediska budoucnosti se obû tato odvûtví fiadí k perspektivním, i kdyÏ
zákonné rámcové podmínky jsou pro nû dosud nepfiíznivé.
Trh v odvûtví Ïivotního poji‰tûní vzrostl v roce 2000 o 13,2 % na 22,5 mld. Kã. I v této
oblasti dosáhla Generali Poji‰Èovna a.s. dobrého v˘sledku a zaznamenala rÛst o 17,2 %.
Pro rok 2001 oãekáváme dal‰í oÏivení trhu v dÛsledku zavedení moÏnosti daÀové
odpoãitatelnosti u speciálních produktÛ Ïivotního poji‰tûní. Generali Poji‰Èovna a.s.
nabídne v roce 2001 nové produkty, mezi nimiÏ si zvlá‰tní zmínku zaslouÏí pfiedev‰ím
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ná‰ nov˘ produkt „Unit Linked“. Na podporu prodeje Ïivotního poji‰tûní jsme v prosinci
2000 zaloÏili vlastní odbytovou spoleãnost pod názvem Generali Capital spol. s r.o.,
která se zamûfiuje na prodej finanãních produktÛ.
Kompetence v prodeji tûchto produktÛ a v˘konnost v oblasti správy majetku patfií
k rozhodujícím konkurenãním v˘hodám Generali Group a dal‰ímu rozvoji v tûchto dvou
oblastech vûnujeme znaãné úsilí.
Zvlá‰tní zmínku si zaslouÏí rozmanitost odbytov˘ch cest v âeské republice. Generali
Poji‰Èovna a.s. provozuje tzv. „vícekanálovou odbytovou politiku“. Hlavní odbytovou cestou poji‰Èovny Generali jsou pfiirozenû její v˘hradní poji‰Èovací agenti, dále makléfii
a vybrané strukturované odbytové cesty. Máme úspûch i v prodeji pfies Internet, touto
cestou jsme uzavfieli jiÏ nûkolik tisíc pojistn˘ch smluv. PovaÏujeme Internet za stále
se rozvíjející nástroj komunikace, i kdyÏ v âeské republice je pfiístup k nûmu v porovnání
se zahraniãím je‰tû pomûrnû drah˘. Pfiipravujeme v této souvislosti informaãní sítû podporující Internet, do nichÏ budou zapojena i na‰e obchodní místa, elektronickou evidenci
‰kod i dal‰í projekty. Z pohledu klienta povaÏujeme dnes za problém v oblasti prodeje
je‰tû stále chybûjící dÛvûru a silnou poptávku po poradensk˘ch sluÏbách. Na na‰í stranû
vidíme problémy v nedostateãné platební morálce nebo záruce platby u tûch klientÛ,
ktefií uzavírají smlouvy prostfiednictvím Internetu.
Hospodáfiské v˘sledky poji‰Èovny Generali jsou obsaÏeny v této v˘roãní zprávû. Rádi
bychom ale zmínili, Ïe Generali Poji‰Èovna a.s. v ãervenci 2000 úspû‰nû absolvovala
kontrolní audit dle normy ISO 9001, a to s v˘born˘m v˘sledkem. Znamená to, Ïe má
fungující, mezinárodnû uznávan˘ systém fiízení kvality. V auditorské zprávû je uvedeno,
Ïe tento systém se dále vyvíjel a stal se nástrojem ke zvy‰ování efektivity. Velmi pozitivnû byla dále hodnocena odborná kompetence dotazovan˘ch pracovníkÛ
a systém fiízení zamûstnancÛ, kter˘ je speciálnû orientovan˘ na cíle a inovace.
Poãet zamûstnancÛ vzrostl v roce 2000 o 4 osoby v centrále a o 17 osob v regionech
na celkem 471 osob, tzn. o 5 %. Poãet kmenov˘ch smluv se v‰ak zv˘‰il o 78 % na
324.544. Dotazníková akce mezi klienty, realizovaná v roce 2000 jako standardní
souãást systému fiízení kvality, ukázala rovnûÏ v˘razné pozitivní zmûny. V roce 2000
dosáhla Generali Poji‰Èovna a.s. vedle finanãních úspûchÛ i zv˘‰ení produktivity a kvality
sv˘ch pracovníkÛ a pfiinesla sv˘m klientÛm mnoho uÏiteãného.
Jménem pfiedstavenstva dûkuji na‰im pracovnicím a pracovníkÛm, ktefií sv˘m velk˘m
úsilím v˘raznû pfiispûli k úspûchu Generali, akcionáfiÛm dûkuji za projevovan˘ zájem
a v‰em na‰im klientkám a klientÛm dûkuji za jejich vûrnost a dÛvûru.

Dr. Harald Mayer-Rönne
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Pfiedstavenstvo

Ing. Anna Petiková, Ing. Jaroslav Mlynáfi, CSc., Dr. August Fischer, Dr. Harald Mayer-Rönne

Pfiedseda

Dr. Harald Mayer-Rönne
Ing. Anna Petiková
Ing. Jaroslav Mlynáfi, CSc.
Dr. August Fischer
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Dozorãí rada

Pfiedseda

Dr. Dietrich Karner
DDr. Günter Neumann
Dipl.-Bw. Walter Steidl
Renzo Isler
Mgr. Svatava Cimrová
Ing. Josef Hodboì
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Zpráva o situaci
Hospodáfisk˘ v˘voj
Po neuspokojivém v˘voji pfiedchozích let zaznamenala ãeská ekonomika v roce
2000 viditelné zlep‰ení a zfietelné oÏivení z recese. Oãekávaná zmûna hrubého
domácího produktu ãiní 2,6 %. Pro rok 2001 se pfiedpokládá hospodáfisk˘ rÛst
o 3,5 % a poãítá se tedy s pokraãováním omezeného vzestupu ekonomiky. Po
deficitu v roce 1999 ve v˘‰i 29,6 miliardy Kã vykáÏe státní rozpoãet v roce 2000
opût rostoucí schodek ve v˘‰i 47,0 miliardy Kã, coÏ odpovídá hodnotû 2,4 %
hrubého domácího produktu.
âistá inflace má na konci roku 2000 dosáhnout hodnoty 2,6 % (prÛmûrná hodnota za posledních 12 mûsícÛ), resp. 2,9 % (mûsíãní hodnota za prosinec 2000
ve srovnání s prosincem 1999). Ve v˘voji indexu spotfiebitelsk˘ch cen to odpovídá hodnotám 3,9 %, resp. rovnûÏ 3,9 %. Tohoto v˘voje a viditelného poklesu
míry nezamûstnanosti (8,7 % v prosinci 2000 ve srovnání s 9,4 % v prosinci 1999)
bylo dosaÏeno pomocí ãetn˘ch zahraniãních investiãních projektÛ a oÏivení hospodáfiství, v nûmÏ pokraãovaly strukturální zmûny.
Slab˘m místem ãeské ekonomiky zÛstává nadále deficit obchodní bilance
(-3,3 miliardy USD za rok 2000 ve srovnání s -1,9 miliardy USD za rok 1999)
a rozsáhl˘ fietûzec dluÏníkÛ, kter˘ vznikl v dÛsledku neúãinné zákonné úpravy
platební neschopnosti a kter˘ dlouhodobû stále není vyfie‰en. Stav bankovního
sektoru se v roce 2000 oproti minulosti v˘raznû zlep‰il, a to v souvislosti s privatizací âeské spofiitelny, po krátkodobé nucené správû v IPB a jejím následném
pfievzetí âeskoslovenskou obchodní bankou, a v souvislosti s postupnou pfiípravou privatizace Komerãní banky.
Kapitálov˘ trh byl v roce 2000 ovlivnûn pfiedev‰ím nízk˘mi úrokov˘mi sazbami,
které setrvaly na úrovni minulého roku (tfiímûsíãní sazba PRIBOR ãinila v prosinci
2000 5,4 %, coÏ je srovnatelná hodnota s prosincem 1999). Kurs koruny byl sice
v roce 2000 vystaven v˘kyvÛm, ale jeho závûreãná prosincová hodnota
35,1 Kã/EUR a 37,8 Kã/USD znamená lehké posílení koruny vÛãi Euru o 2,7 %
(ve srovnání s hodnotou 36,1 Kã/EUR v pfiedcházejícím roce) a oslabení vÛãi
dolaru o 5,6 % (ve srovnání s hodnotou 36,0 Kã/USD v pfiedcházejícím roce). Na
rozdíl od v˘voje v roce 1999 akciov˘ trh v roce 2000 lehce poklesl, pfiiãemÏ roãní
zmûna ãinila (mûfieno indexem PX-50) -2,3 % v národní mûnû, resp. -7,4 % v USD.
Vyjednávací moÏnosti sociálnû demokratické men‰inové vlády po volbách v ãervnu 1998 jsou nadále silnû omezeny opoziãní vût‰inou v parlamentu. Tato situace
v‰ak s vysokou pravdûpodobností zÛstane nezmûnûna aÏ do konce volebního
období v roce 2002.

Poji‰Èovnictví
Pfiíjmy z pojistného vzrostly za rok 2000 o 9,2 % na 68,2 miliardy Kã (rÛst v roce
1999 ãinil 13,4 %). Nejvût‰ím zdrojem nárÛstu bylo pfiedev‰ím odvûtví Ïivotního
poji‰tûní (+13,2 %, nárÛst z 19,9 mld. Kã na 22,5 mld. Kã). V oblasti neÏivotního
poji‰tûní se pfiíjmy z pojistného zv˘‰ily jen ve velmi omezené mífie (+7,3 %, zmûna
ze 42,5 mld. Kã na 45,7 mld. Kã), tedy tûsnû nad míru inflace.
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Monopol âeské poji‰Èovny v oblasti poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody zpÛsobené
provozem vozidla (povinného ruãení) byl na základû nového zákona ukonãen
k 31.12.1999 a od 1.1.2000 se i toto pojistné odvûtví otevfielo trhu. Pojistné
z povinného ruãení vzrostlo o 29,6 % z 10,8 mld. Kã na 14 mld. Kã. Tím se toto
odvûtví stalo hybnou silou rÛstu celé oblasti neÏivotního poji‰tûní. Celkové pojistné ve zb˘vajících odvûtvích neÏivotního poji‰tûní dokonce meziroãnû stagnovalo
na úrovni 31,7 mld. Kã.
Po stavebním spofiení a penzijním pfiipoji‰tûní nyní i Ïivotní poji‰tûní vyuÏívá jako
dÛleÏit˘ pilífi soukromého zabezpeãení podle mezinárodních vzorÛ státní podporu.
Tím se v budoucnosti je‰tû urychlí jeho rozvoj oproti ostatním pojistn˘m odvûtvím.
Konkurence mezi poji‰Èovnami v oblasti pojistn˘ch podmínek a produktÛ se
v roce 2000 opût zostfiila, coÏ ovlivnilo pfiedev‰ím stagnaci pojistného v neÏivotním
poji‰tûní. Cenov˘ boj je zvlá‰tû zfieteln˘ v odvûtví havarijního poji‰tûní motorov˘ch
vozidel, poji‰tûní podnikatelÛ, poji‰tûní prÛmyslov˘ch rizik, dopravního poji‰tûní
a poji‰tûní zemûdûlství. Nabídky nûkter˘ch pojistitelÛ se dokonce pohybují pod
úrovní nákladÛ. RovnûÏ nákladovost a zvlá‰tû provizní sazby u nûkter˘ch pojistitelÛ v˘raznû pfiesáhly ekonomickou mez a vytvofiily tak u nich potenciál pro
budoucí ztráty.
1.4.2000 vstoupil v platnost nov˘ zákon o poji‰Èovnictví, kter˘ stanovil konkrétní
kroky pfiedev‰ím smûrem k harmonizaci s právními normami Evropské unie.
Nejvût‰í zmûny se t˘kají povinného rozdûlení univerzálních poji‰Èoven na Ïivotní a
neÏivotní poji‰Èovny nejpozdûji do 10 let, dále nov˘ch podmínek pro udûlování
makléfisk˘ch licencí a zmûn v definování technick˘ch rezerv vãetnû vyrovnávacích
rezerv.

V˘voj obchodní ãinnosti spoleãnosti
·est˘ obchodní rok pfiedstavoval v˘znamnou a z velké ãásti úspû‰nou etapu
v dal‰ím rozvoji spoleãnosti. Úsilím vlastního odbytu a díky spolupráci s na‰imi
externími prodejními partnery se podafiilo zv˘‰it pfiedepsané pojistné
z 1.302,2 milionÛ Kã v roce 1999 na 1.743,8 milionÛ Kã. Tím jsme v roce 2000
zv˘‰ili ná‰ podíl na trhu na 2,6 % oproti 2,1 % v roce 1999. Generali Poji‰Èovna a.s.
zaujímá 8. místo na ãeském poji‰Èovacím trhu.

Pojistnû technick˘ obchod

1. V˘voj pfiedepsaného pojistného
Pfiedepsané hrubé pojistné dosáhlo 1.743,8 milionÛ Kã, coÏ pfiedstavuje zv˘‰ení
o 33,9 % ve srovnání s pfiedchozím rokem. Na Ïivotní poji‰tûní pfiipadlo
478,3 milionÛ Kã, na neÏivotní poji‰tûní 1.265,5 milionÛ Kã. Celková pojistná ãástka Ïivotního poji‰tûní ke konci obchodního roku 2000 ãinila 8.830,6 milionÛ Kã.
Tento souãet zahrnuje pojistné ãástky z hlavních poji‰tûní. Tímto souãtem vykazujeme ãástku rizikovou.
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V˘voj pfiedepsaného pojistného
500 mil. Kã

1000 mil. Kã

1744 mil. Kã

1996
1997
1998
1999
2000

Údaje v mil. Kã

1996

1997

1998

1999

2000

Îivotní poji‰tûní

110,8

199,5

289,6

408,2

478,3

NeÏivotní poji‰tûní

315,9

644,3

797,4

894,0

1 265,5

2. V˘voj pojistn˘ch plnûní

Îivotní poji‰tûní
V Ïivotním poji‰tûní nebyla v roce 2000 vyplacena Ïádná plnûní z dÛchodového
poji‰tûní, ale byla opût vyplacena plnûní z poji‰tûní pro pfiípad doÏití v celkové v˘‰i
1,9 mil. Kã.
Náklady na úhradu pojistn˘ch událostí nepfiekroãily kalkulovanou ãástku a ãinily
29,6 milionÛ Kã. Rezerva pojistného v Ïivotním poji‰tûní byla zv˘‰ena
o 284,7 milionÛ Kã.
Pojistnû technické rezervy se vymûfiují tak, aby v souladu s uznávan˘mi pravidly
pojistné matematiky mohly b˘t z tûchto rezerv a smluvnû sjednaného budoucího
celkového úhrnu pfiijatého pojistného splnûny v‰echny závazky poji‰Èovny
k budoucímu plnûní. Obsahují rezervy pojistného Ïivotních poji‰tûní pro garantovaná pojistná plnûní a podíly na zisku pfiidûlované pojistníkÛm v souladu s pojistn˘mi podmínkami.
Pojistnû technické rezervy jsou kryty kapitálov˘mi investicemi v˘raznû nad potfiebn˘ rozsah. Proti pojistnû technick˘m rezervám v rámci Ïivotního a neÏivotního
poji‰tûní (celkem 1.418,1 milionÛ Kã) stojí kapitálové investice v hodnotû
2.217,6 milionÛ Kã.

NeÏivotní poji‰tûní
Poskytnutá pojistná plnûní a nároky na plnûní poji‰tûn˘m a po‰kozen˘m, vãetnû
nákladÛ na ‰kodní administrativu a zábranu ‰kod, ãiní 552,4 milionÛ Kã. Z této
ãástky je 264,4 milionÛ Kã kryto zaji‰tûním.
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Poji‰tûní osob
100%

1999
1

2

3 4

2000
1

2

Údaje v tis. Kã

3 4

1999

2000

1

Îivotní

408 155 (74,6 %)

478 327 (74,2 %)

2

Úrazové

88 784 (16,2 %)

97 980 (15,2 %)

3

Cestovní

43 010

(7,9 %)

56 970

(8,9 %)

4

Nemocenské

7 104

(1,3 %)

10 782

(1,7 %)

3. Pfiehled pojistn˘ch odvûtví

Poji‰tûní osob
Îivotní poji‰tûní V oblasti Ïivotního poji‰tûní dnes nabízíme moderní produkty kapitálového i rizikového Ïivotního poji‰tûní pro jednotlivce i skupiny. Od ãervna 2000 nabízíme
rovnûÏ kapitálové Ïivotní poji‰tûní s postupn˘mi v˘platami. Tato hlavní poji‰tûní
mohou b˘t roz‰ífiena o doplÀková poji‰tûní pro pfiípad smrti následkem úrazu,
úplné invalidity následkem úrazu a nemoci, i o pfiipoji‰tûní závaÏn˘ch nemocí
(„Dread Disease“).
RÛst Ïivotního poji‰tûní v roce 2000 ãinil 17,2 %, ãímÏ pfiedãil celkov˘ rÛst trhu
Ïivotního poji‰tûní v âeské republice (podle pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ âeské asociace poji‰Èoven vzrostl trh Ïivotního poji‰tûní v roce 2000 o 13,2 %).
V roce 2000 jsme uzavfieli celkem 8.600 nov˘ch pojistn˘ch smluv s celkov˘m
kmenov˘m pojistn˘m ve v˘‰i 153,4 milionÛ Kã. Celkov˘ poãet na‰ich pojistn˘ch
smluv na Ïivotní poji‰tûní tak vzrostl na 41.520 kusÛ, celkové kmenové pojistné
ãiní 554,4 milionÛ Kã. Dále jsme zv˘‰ili i prÛmûrné pojistné, které u smluv uzavfien˘ch v roce 2000 ãinilo 17.800 Kã. V dÛsledku tohoto zv˘‰ení v odvûtví Ïivotního poji‰tûní dosáhlo prÛmûrné kmenové pojistné na konci roku 2000 hodnoty
13.400 Kã. Podíl Ïivotního poji‰tûní na celkovém kmeni poji‰Èovny Generali ãinil
27,4 %. Dále se podílíme také na aktivitách uskuteãÀovan˘ch v rámci mezinárodních pojistn˘ch programÛ pro mezinárodní síÈ Generali.
V rámci âeské asociace poji‰Èoven (âAP) jsme se aktivnû podíleli na tvorbû novely zákona o daních z pfiíjmÛ, která s platností od 1.1.2001 umoÏÀuje daÀovû
zv˘hodnit ta kapitálová Ïivotní poji‰tûní, která mají charakter spofiení na stáfií.
V roce 2001 oãekáváme zv˘‰en˘ zájem klientÛ o tyto formy Ïivotního poji‰tûní.
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Úrazové poji‰tûní Nabídka úrazového poji‰tûní pro jednotlivce, rodiny i skupiny zahrnuje obvyklá
úrazová rizika jako je smrt následkem úrazu, trvalá invalidita následkem úrazu,
denní dávky a náklady spojené s úrazem. V roce 2000 jsme roz‰ífiili nabídku dûtského úrazového poji‰tûní o riziko denních dávek. Pfiedepsané pojistné vzrostlo
v roce 2000 o dal‰ích 10 % na 97,8 milionÛ Kã. Obchodní rok 2000 byl uzavfien
se ‰kodní kvótou 28 %. Úrazové poji‰tûní patfií k v˘nosn˘m odvûtvím poji‰Èovny
Generali.

Cestovní poji‰tûní Od roku 2000 nabízíme na‰im klientÛm inovovanou fiadu produktÛ cestovního
poji‰tûní v komfortní formû balíãkÛ (poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh, cestovních zavazadel, zru‰ení cesty, úrazové poji‰tûní s riziky smrti a trvalé invalidity a poji‰tûní
odpovûdnosti).
Pokraãování na‰í dosavadní spolupráce s cestovními kanceláfiemi a vybran˘mi
zdravotními poji‰Èovnami nám v roce 2000 umoÏnilo zv˘‰it pfiedepsané pojistné
v cestovním poji‰tûní na 57,3 milionÛ Kã a dosáhnout tak rÛstu tohoto pojistného
odvûtví o 33 % oproti pfiedcházejícímu roku. Pojistná plnûní se pohybovala v plánovaném rozsahu.

Nemocenské poji‰tûní V rámci na‰í komplexní pojistné ochrany osob nabízíme klientÛm nemocenské
poji‰tûní, poji‰tûní denních dávek pfii pobytu v nemocnici, a poji‰tûní pro pfiípad
pracovní neschopnosti. Kmen v roce 2000 soustavnû rostl. Pojistná plnûní se
pohybovala v kalkulovaném rozsahu.

Poji‰tûní majetku
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1999

2000

1

Podnikatelé

78 106 (27,4 %)

100 984 (29,5 %)

2

Ostatní prÛmysl

50 218 (17,7 %)

56 971 (16,6 %)

3

Budovy, rodinné domy

41 781 (14,7 %)

54 759 (16,0 %)

4

Odpovûdnost

20 410

(7,2 %)

43 918 (12,8 %)

5

Domácnost

28 458 (10,0 %)

35 491 (10,4 %)

6

Zemûdûlství

16 168

(5,7%)

18 350

(5,4%)

7

Stavby a montáÏe

37 958 (13,3 %)

16 796

(4,9 %)

8

Doprava

11 373

14 986

(4,4 %)

(4,0 %)
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Poji‰tûní majetku
Díky ãetn˘m inovacím produktÛ a flexibilním pojistnû technick˘m fie‰ením se
poji‰tûní majetku stalo jedním z nejdynamiãtûj‰ích odvûtví v poji‰Èovnû Generali.
Zavedení nejmodernûj‰í a jedineãné fiady produktÛ se znaãkou „2000“, které
vynikají velkou variabilitou, pozitivnû ovlivnilo rozvoj poji‰tûní majetku ‰iroké vefiejnosti. Díky na‰im rostoucím zku‰enostem a rozvíjejícím se vztahÛm k makléfiÛm
a velk˘m klientÛm byly odpovídající pfiírÛstky zaznamenány také v oblasti poji‰tûní
prÛmyslu.

Poji‰tûní domácnosti Produkt „Domácnost 2000“ je první z fiady produktÛ se znaãkou „2000“, kter˘
na‰im klientÛm nabízíme jiÏ tfietí rok. Tento produkt zaji‰Èuje ‰irokou pojistnou
ochranu proti ‰kodám zpÛsoben˘m poÏárem, vodou z vodovodního potrubí,
vichfiicí a dal‰ími Ïivelními riziky jako je povodeÀ, záplava, sesuv pÛdy a zemûtfiesení. Klient volí jednu ze tfií nabízen˘ch variant (dle rozsahu pojistného krytí) – základní, standardní nebo exkluzivní, které umoÏÀují uzavfiít na jeho pfiání i poji‰tûní
pro pfiípad krádeÏe vloupáním a loupeÏe vãetnû vandalismu, poji‰tûní pro pfiípad
‰kody v dÛsledku pfiepûtí vzniklého nepfiím˘m úderem blesku, poji‰tûní pro pfiípad
rozbití skla a poji‰tûní odpovûdnosti obãanÛ. Kmen roste velmi dynamicky a
pojistná plnûní ve srovnání s pfiedchozím rokem zfietelnû poklesla.

Poji‰tûní rodinn˘ch domÛ a Produkt „Bydlení 2000“, kter˘ jsme uvedli na trh pfied rokem, se stal plnû konkubytov˘ch jednotek renceschopn˘m produktem na ãeském poji‰Èovacím trhu. Zahrnuje tfii „podprodukty“: poji‰tûní rodinného domu, poji‰tûní rodinného domu ve stavbû a poji‰tûní
bytové jednotky (bytu). Tento produkt nabízí klientÛm komplexní pojistnou ochranu
ve tfiech variantách dle rozsahu pojistného krytí (základní, standardní, exkluzivní)
a umoÏÀuje vedle poji‰tûní proti Ïivelním rizikÛm uzavfiít na pfiání klienta i poji‰tûní
pro pfiípad krádeÏe stavebních souãástí vloupáním, poji‰tûní pro pfiípad rozbití
skla, poji‰tûní motorÛ slouÏících k provozu budovy i poji‰tûní odpovûdnosti
z vlastnictví domu a pozemku. Velk˘ nárÛst zaznamenalo pfiedev‰ím poji‰tûní
rodinného domu ve stavbû, které pfiedstavuje jednu z nejdÛleÏitûj‰ích podmínek
zaji‰tûní hypoteãního úvûru. Kmen plynule rostl a ‰kodní prÛbûh se vyvíjel
oãekávan˘m smûrem.

Poji‰tûní obytn˘ch ¤adu moderních produktÛ poji‰tûní majetku uzavírá produkt „Reality 2000“, kter˘
a kanceláfisk˘ch budov je zamûfien na obytné a kanceláfiské budovy. Nabízí na‰im klientÛm ‰irokou pojistnou ochranu, opût ve tfiech variantách dle rozsahu pojistného krytí, proti ‰kodám
zpÛsoben˘m poÏárem, vodou z vodovodního potrubí, vichfiicí a dal‰ími Ïivelními
riziky jako jsou povodeÀ, záplava a sesuv pÛdy. DÛleÏitou souãást tohoto produktu tvofií poji‰tûní odpovûdnosti z vlastnictví pozemku, poji‰tûní pro pfiípad
rozbití skla, poji‰tûní proti krádeÏi stavebních souãástí vãetnû vandalismu a
poji‰tûní u‰lého nájemného v dÛsledku pojistné události. Také v tomto pojistném
odvûtví kmen dynamicky rostl a pojistná odvûtví se vyvíjela pfiíznivû.
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Poji‰tûní podnikatelÛ Tento balíãek produktÛ, kter˘ nabízíme od roku 1995, jsme v roce 1999 pfiepracovali podle souãasn˘ch poÏadavkÛ trhu. VyuÏili jsme pfii tom na‰ich dlouholet˘ch
zku‰eností nejen z âeské republiky, ale i know-how na‰ich sestersk˘ch spoleãností v Rakousku. Inovovan˘ produkt „TOP 2000“ nabízí mal˘m a stfiedním podnikatelÛm komplexní, ale souãasnû i variabilní pojistnou ochranu. Zahrnuje kromû
poji‰tûní rizik poÏáru, ‰kod zpÛsoben˘ch vodou z vodovodního potrubí, vichfiicí a
Ïivelními riziky rovnûÏ poji‰tûní pro pfiípad rozbití skla, poji‰tûní elektroniky, strojÛ,
poji‰tûní pro pfiípad krádeÏe vloupáním a loupeÏe, poji‰tûní provozní odpovûdnosti
i poji‰tûní odpovûdnosti za v˘robek. Velk˘ v˘znam zde má poji‰tûní u‰lého zisku
a krytí fixních nákladÛ pfii pfieru‰ení provozu.

Poptávka po tomto komplexním produktu i nadále velmi silnû roste; poji‰tûní podnikatelÛ se zafiadilo mezi nejdÛleÏitûj‰í nosné produkty v rámci poji‰tûní majetku.
Pojistná plnûní se vyvíjela v souladu s oãekáváním.

Poji‰tûní obcí Poji‰tûní obcí je souhrnn˘ produkt, kter˘ jsme vyvinuli pro cílovou skupinu obcí a
stavebních bytov˘ch druÏstev. Je zamûfien speciálnû na jejich rizika a poskytuje
jim rozsáhlou pojistnou ochranu odpovídající konkrétní potfiebû. Hlavní pfiedností
tohoto produktu je skuteãnost, Ïe zahrnuje komplexní poji‰tûní ve‰kerého majetku obcí, tzn. budov vãetnû pfiíslu‰enství, jin˘ch nemovitostí a zafiízení, motorov˘ch
vozidel, kolektivní úrazové poji‰tûní a odpovûdnostní poji‰tûní pro vlastníka a
správce vefiejn˘ch ploch. Pojistné krytí se vztahuje na rizika poÏáru, vody z vodovodního potrubí, vichfiice a dal‰í Ïivelní rizika, i na ‰kody zpÛsobené krádeÏí
vloupáním vãetnû vandalismu. Pojistná plnûní se pohybovala v kalkulovaném
rozsahu.

Poji‰tûní zemûdûlství Jako jedna ze sedmi poji‰Èovacích spoleãností nabízí Generali Poji‰Èovna a.s.
zemûdûlcÛm v âeské republice jiÏ ãtyfii roky rozsáhl˘ a komplexní soubor
zemûdûlsk˘ch poji‰tûní. Pfiedmûtem poji‰tûní jsou zemûdûlské stavby, technika,
zásoby, rostliny a zvífiata. Produkt pfiedstavuje v souãasné dobû maximálnû
moÏn˘ stupeÀ pojistné ochrany, kter˘ mÛÏe zemûdûlec v âeské republice získat.
Poji‰tûní zahrnuje ochranu proti Ïivelním rizikÛm v rostlinné v˘robû i proti nákaze
a Ïivelním ‰kodám u hospodáfisk˘ch zvífiat. Zemûdûlské stavby a zásoby jsou
chránûny proti ‰kodám zpÛsoben˘m poÏárem, záplavou, vichfiicí a krupobitím.
U strojÛ se mÛÏe zájemce rozhodnout vedle poji‰tûní proti Ïivelním rizikÛm i pro
poji‰tûní proti ‰kodám zpÛsoben˘m kolizí (sráÏkou) a krádeÏí. Paralelnû s tímto
klasick˘m zemûdûlsk˘m poji‰tûním nabízíme rovnûÏ speciální poji‰tûní koní pro
pfiípad nákazy, úrazu nebo odcizení, a dále poji‰tûní lesÛ proti poÏáru. V dÛsledku ‰kod zpÛsoben˘ch krupobitím jsme v tomto pojistném odvûtví letos bohuÏel
zaznamenali záporn˘ v˘sledek.
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Poji‰tûní odpovûdnosti za V této oblasti standardnû nabízíme poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãanÛ,
‰kodu obecnû vãetnû odpovûdnosti z drÏby nemovitosti a pozemku. V popfiedí na‰í nabídky je
poji‰tûní podnikatelÛ, tzv. provozní odpovûdnost za ‰kodu. Toto poji‰tûní zahrnuje i pojistnou ochranu pro odpovûdnost za ‰kodu, zpÛsobenou vadou v˘robku
na základû zákona âR ã. 59/1998 Sb. a na základû smûrnice Rady EU ã. 85/373
EHS. Tato právní úprava dává do souladu na‰e právo s evropsk˘m a vymezuje
postavení odpovûdného - na‰eho poji‰tûného. V oblasti individuálního odpovûdnostního poji‰tûní nabízíme krytí zvlá‰tních rizik v závislosti na poji‰tûném provozu, vãetnû oblasti zemûdûlství a stavebnictví. V produktech stavebnû montáÏního
poji‰tûní je rovnûÏ automaticky zahrnuta odpovûdnost za ‰kodu. Jako pfiipoji‰tûní
nabízíme také poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou na Ïivotním prostfiedí.
Deset nejvût‰ích poji‰Èoven se podílelo na pfiípravû podmínek pro poji‰tûní
závaÏn˘ch havárií, aby mohly klientÛm v rámci poolu poskytnout záruky za ‰kody
zpÛsobené na Ïivotním prostfiedí ve smyslu zákona âR ã. 353/1999 Sb. Generali
Poji‰Èovna a.s. se této ãinnosti aktivnû úãastnila.
Kmen roste v plánovaném rozsahu jak v oblasti poji‰tûní soukrom˘ch, tak právnick˘ch osob. Byli jsme u‰etfieni velk˘ch ‰kod.

Poji‰tûní profesní V tomto poji‰tûní jsou na‰í cílovou skupinou svobodná povolání (soukromí lékafii,
odpovûdnosti za ‰kodu stomatologové, lékárníci, advokáti, notáfii, auditofii a daÀoví poradci). U v‰ech
tûchto profesí pfiipravujeme tzv. „balíãkové poji‰tûní“, které zahrnuje poji‰tûní
jejich provozoven, ve kter˘ch svoji profesi vykonávají, i poji‰tûní jejich soukromého
majetku. Svoje úsilí zamûfiujeme na získání hromadného poji‰tûní tûchto profesí
prostfiednictvím rámcov˘ch pojistn˘ch smluv, které jsme pfiipravili pro pfiíslu‰né
profesní komory. Speciální poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu managementu (D&O)
máme pfiipraveno jako kompletaci pro na‰e v˘znamné klienty z fiad podnikatelÛ.
Kmen v odvûtví poji‰tûní profesní odpovûdnosti rostl dynamiãtûji neÏ v pfiedchozích letech. ·kodní prÛbûh je zatím minimální a v˘nosnost tohoto pojistného
odvûtví je stále zfietelnûj‰í.

Poji‰tûní prÛmyslov˘ch Na‰im klientÛm z oblasti prÛmyslu nabízíme poji‰tûní pro v‰echna prÛmyslová a
a podnikatelsk˘ch rizik podnikatelská rizika. Na‰e nabídka zahrnuje dopravní poji‰tûní vãetnû odpovûdnosti silniãního dopravce, v‰echna majetková poji‰tûní prÛmyslu jako je poÏární
poji‰tûní, poji‰tûní pro pfiípad pfieru‰ení provozu poÏárem, poji‰tûní proti ‰kodám
zpÛsoben˘m vichfiicí, vodou z vodovodního potrubí a dal‰ími Ïivelními riziky, technická poji‰tûní jako je poji‰tûní elektroniky, strojÛ, stavebních strojÛ, stavební ãinnosti a montáÏní poji‰tûní. I zde pojistn˘ kmen cílenû roste. V bûÏném obchodním
roce jsme nezaznamenali Ïádné ‰kody vût‰ího rozsahu.
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Poji‰tûní úvûru Generali Poji‰Èovna a.s. patfií od roku 2000 k nûkolika málo poji‰Èovnám na ãesa poji‰tûní kauce kém trhu, které tato finanãní rizika poji‰Èují. Poté, co jsme v únoru od Ministerstva
financí âR obdrÏeli licenci, mohli jsme na‰im klientÛm zaãít nabízet stále Ïádanûj‰í
produkty jako je poji‰tûní záruky (zvlá‰tû v pfiípadû vefiejn˘ch soutûÏí o stavební
zakázky), poji‰tûní úvûru a spotfiebitelského úvûru, poji‰tûní leasingov˘ch splátek,
poji‰tûní úvûru na zboÏí, i poji‰tûní hypoteãních a investiãních úvûrÛ. Tyto speciální produkty jsou stále urãeny pouze na‰im v˘znamn˘m klientÛm z fiad podnikatelÛ jako souãást jejich komplexní pojistné ochrany.

Poji‰tûní záruky pro pfiípad Generali Poji‰Èovna a.s. obdrÏela 2.10.2000 jako jeden z prvních pûti pojistitelÛ
úpadku cestovní kanceláfie licenci Ministerstva financí âR a tím získala moÏnost nabídnout cestovním kanceláfiím poji‰tûní záruky pro pfiípad úpadku (insolvence). Toto poji‰tûní zaji‰Èuje
klientÛm cestovní kanceláfie pojistnou ochranu pro pfiípad transportu zpût do
âeské republiky a finanãní náhradu (rozdíl mezi klientem zaplacen˘mi a skuteãnû
poskytnut˘mi sluÏbami).
ZaloÏení sdruÏení pojistitelÛ (poolu), v nûmÏ roli vedoucího pojistitele pfievzala
Generali Poji‰Èovna a.s., garantuje dostateãnou kapacitu a stabilitu v dosud
neznámém prostfiedí prÛmyslu cestovního ruchu.

Poji‰tûní motorov˘ch vozidel
Rok 2000 byl ovlivnûn mírn˘m nárÛstem prodejÛ osobních automobilÛ, kter˘ v‰ak
nesplnil oãekávání. Siln˘ konkurenãní tlak se i nadále projevoval v˘razn˘mi slevami na pojistném v rámci ãetn˘ch akcí. Prodejní akce ovládaly uÏ tfietí rok po sobû
celé odvûtví automobilového prÛmyslu.

Poji‰tûní motorov˘ch vozidel
100%

1999
1 3 4

2000
1

23 4

Údaje v tis. Kã
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1

Havarijní

2

Odpovûdnost z provozu vozidla

3

Úrazové

4

Právní ochrana

1999

2000

455 569 (96,7 %)

409 795 (54,1 %)

0

336 400 (44,4 %)

10 220

(2,2 %)

8 023

(1,1 %)

4 973

(1,1 %)

3 247

(0,4 %)
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Poji‰tûní odpovûdnosti Po uvolnûní monopolu v oblasti poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla (povinného ruãení) je toto odvûtví od 1.1.2000 provozováno
provozem vozidla jakoÏto povinnû smluvní poji‰tûní a je upraveno zákonem ã. 168/1999 Sb..
Generali Poji‰Èovna a.s., která získala jako jedna z 12 poji‰Èoven licenci od
Ministerstva financí âR, nabídla pfii rozdûlování trhu sv˘m klientÛm dva produkty:
„Standard“ se zákonn˘mi limity pojistného plnûní a „Euro“, kter˘ kromû zv˘‰en˘ch
limitÛ pojistného plnûní zahrnuje i dal‰í sluÏby: úrazové poji‰tûní fiidiãe poji‰tûného
vozidla, poji‰tûní právní ochrany a asistenãní sluÏby.
Pfiedepsané pojistné za cca 125.000 poji‰tûn˘ch motorov˘ch vozidel ãiní
336 milionÛ Kã. Díky na‰í akceptaãní politice se nám podafiilo nejen získat zdrav˘
pojistn˘ kmen, ale dosáhnout i dobrého pomûru mezi obûma na‰imi produkty:
cca 70 % motorov˘ch vozidel v na‰em kmeni je poji‰tûno na zv˘‰ené limity produktu „Euro“. Tato skuteãnost spoleãnû s peãlivou likvidací pojistn˘ch událostí
pfiispûla k tomu, Ïe náklady na pojistná plnûní nedosáhly oãekávané v˘‰e.

Havarijní poji‰tûní V odvûtví havarijního poji‰tûní se nejvût‰ím pfiínosem stalo roz‰ífiení spolupráce se
stávajícími i novû získan˘mi partnery z oblasti leasingu, ktefií nám umoÏnili pfiístup
k nov˘m znaãkám osobních vozidel. Celková nabídka v havarijním poji‰tûní byla
podstatnû roz‰ífiena, a to jednak o nové produktové sloÏky jako je pfiipoji‰tûní
ãelního skla nebo komplexní havarijní poji‰tûní pro majitele star‰ích automobilÛ,
jednak o tfii nové balíãky produktÛ „3P“, které ve druhé polovinû roku dostali k dispozici na‰i prodejci. Balíãky Progres, Perfekt a Premium nabízejí zajímavé kombinace v‰ech poji‰tûní pro fiidiãe. Pomocí uveden˘ch opatfiení se poji‰Èovnû
Generali podafiilo nejen nahradit konãící leasingové smlouvy, ale zv˘‰it i celkov˘
kmen v havarijním poji‰tûní o 18 % (6.615 kusÛ). DÛsledkem klesajícího
prÛmûrného pojistného (tarifní a prodejní slevy, resp. vlivy bonusÛ) je pozvolné
zv˘‰ení ‰kodní kvóty - v roce 2000 o 7 %.

Poji‰tûní právní ochrany, Tyto dva produkty nabízíme pfiedev‰ím jako doplnûk havarijního poji‰tûní, nyní
poji‰tûní pro pfiípad úrazu novû i v balíãcích „3P“ Perfekt a Premium. V poji‰tûní právní ochrany stále patfiípfiepravovan˘ch osob me k nûkolika málo pojistitelÛm, ktefií tento produkt na ãeském trhu nabízejí. Od
roku 2000 je poji‰tûní právní ochrany rovnûÏ souãástí na‰eho produktu „Euro“
(cca 80.000 klientÛ).
Náklady na pojistná plnûní v obou tûchto pojistn˘ch odvûtvích nedosáhly
oãekávané v˘‰e.
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Servisní centrum pro klienty V souladu s hlavní zásadou poji‰Èovny Generali stát se vedoucí spoleãností
v oblasti péãe o klienta a poradenství v poji‰Èovnictví bylo na jafie 2000 otevfieno
servisní centrum pro klienty. V pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin je
klientÛm k dispozici bezplatná „zelená linka“ Generali 0800 150 155, která jim
poskytuje fiadu rÛzn˘ch sluÏeb jako je informaãní servis, moÏnost hlá‰ení ‰kod,
inkaso, provádûní zmûn ve smlouvách apod.
K vybudování tûsn˘ch vztahÛ a partnerství mezi poji‰Èovnou Generali a jejími
klienty pfiispívají i dal‰í nástroje – klientsk˘ Klub Generali a ãasopis pro klienty
„G-Magazín“. Pfiíznivci e-komunikace nás mohou kdykoli nav‰tívit na internetové
adrese www.generali.cz.

4. Náklady na správu poji‰tûní

Plán nákladÛ na správu poji‰tûní na rok 2000 pfiedpokládal v˘razné zlep‰ení
nákladové sazby v poji‰Èovnû Generali. Toto oãekávání bylo splnûno. Oproti roku
1999 (celková v˘‰e 799,6 milionÛ Kã, z toho 528,2 milionÛ Kã náklady na
uzavfiení pojistn˘ch smluv a 271,4 milionÛ Kã ostatní náklady na správu poji‰tûní)
náklady poklesly o 14,1 % na 686,7 milionÛ Kã (z toho 429,4 milionÛ Kã ãinily
náklady na uzavfiení pojistn˘ch smluv a 257,3 milionÛ Kã ostatní náklady na
správu poji‰tûní).
V této tendenci sniÏování nákladové sazby chceme dÛslednû pokraãovat i v roce
2001 cestou dal‰ího rÛstu pojistného ve v‰ech pojistn˘ch odvûtvích s dÛrazem na
Ïivotní poji‰tûní, a cestou podproporcionálního rÛstu nákladÛ.

Kapitálové investice a finanãní v˘nosy
Kapitálové investice se podafiilo zv˘‰it na 2.217,6 milionÛ Kã. V na‰í politice
ukládání kapitálu se fiídíme v první fiadû zásadami co nejvût‰í jistoty, pfiimûfiené
rentability, ‰irokého rozptylu a dostateãné likviditní rezervy. V souladu s tím jsme
uloÏili i v roce 2000 velkou ãást na‰ich prostfiedkÛ do státních pokladniãních
poukázek, státních dluhopisÛ a EurobondÛ v Kã i do prvotfiídních bank. I pfies tuto
opatrnou strategii pfiedstavovaly tyto finanãní operace v˘znamn˘ pfiíspûvek k celkovému roãnímu v˘sledku.
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Hospodáfisk˘ v˘sledek a vyhlídky do budoucna
Technické rezervy byly za sledovan˘ rok dotovány s potfiebnou opatrností.
Na základû dosaÏeného rÛstu pfiedepsaného pojistného, odpovûdného managementu ‰kod, jehoÏ v˘sledkem je nízká ‰kodovost, a na základû úspû‰ného sniÏování nákladÛ mohlo b˘t oproti pÛvodnímu plánu dosaÏeno lep‰ího roãního
v˘sledku. Po zisku v letech 1997 a 1998 a po ztrátû 25,5 milionÛ Kã v pfiedchozím roce jsme uzavfieli obchodní rok 2000 se ziskem ve v˘‰i 11,8 mil. Kã.
V roce 2001 je oãekáván dal‰í rÛst ãeského poji‰Èovacího trhu, pfiedev‰ím v oblasti
Ïivotního poji‰tûní. Doufáme, Ïe se nám ke konci roku 2001 podafií zv˘‰it podíl
poji‰Èovny Generali na poji‰Èovacím trhu ze 2,6 % na 2,9 %, a to cestou rÛstu ve
v‰ech dosud nabízen˘ch pojistn˘ch odvûtvích, intenzivnûj‰í ãinností vlastního
odbytu i pokraãováním spolupráce se strategick˘mi partnery, pomocí zaloÏení
vlastní dcefiiné spoleãnosti zamûfiené na finanãní poradenství i pomocí fiady rÛzn˘ch aktivit v oblasti komunikace.
Ukazatele obchodního v˘voje na‰í spoleãnosti za první mûsíce leto‰ního roku
pfiirozenû odráÏejí pouze trendy, av‰ak potvrzují pozitivní v˘voj. Obsahují pokraãování na‰eho vzestupného kursu pfii souãasné stabilitû v˘konÛ a klesajících nákladech.
V dosavadním prÛbûhu obchodÛ nenastaly Ïádné události, které by mohly ovlivnit plánovan˘ roãní v˘sledek za rok 2001.
Závûrem bychom chtûli podûkovat v‰em na‰im zákazníkÛm, obchodním pfiátelÛm a prodejním partnerÛm za dÛvûru, kterou poji‰Èovnû Generali projevili.
Na‰e pracovnice a pracovníci ve vnûj‰í i vnitfiní sluÏbû, jakoÏ i na‰i v˘hradní
poji‰Èovací agenti, pomohli sv˘m osobním nasazením a sv˘mi v˘kony dal‰ímu
budování poji‰Èovny Generali v roce 2000 a my jim dûkujeme za jejich hodnotnou
ãinnost.

Pfiedstavenstvo

Praha, leden 2001
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Zpráva dozorãí rady

Bûhem obchodního roku plnila dozorãí rada úkoly náleÏející jí podle zákona a stanov.

Na zasedáních a poradách s pfiedstavenstvem se pravidelnû informovala o prÛbûhu
obchodu, ãinnosti a stavu spoleãnosti a dohlíÏela na ãinnost pfiedstavenstva.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ovûfiila roãní úãetní závûrku se zprávou pfiedstavenstva o situaci za obchodní rok 2000 a po koneãném v˘sledku ovûfiení potvrdila, Ïe
odpovídají zákonn˘m pfiedpisÛm. V˘sledek ovûfiení vzala dozorãí rada se souhlasem na
vûdomí.

Dozorãí rada pfiezkou‰ela pfiedstavenstvem sestavenou roãní uzávûrku, zprávu o situaci
a návrh na pouÏití hospodáfiského v˘sledku za bûÏné úãetní období, nevzná‰í po
koneãném v˘sledku své provûrky Ïádné námitky a navrhuje, aby valná hromada v tomto
smyslu pfiijala usnesení.

Praha, v únoru 2001

Za dozorãí radu:

Dr. Dietrich Karner v.r.
pfiedseda
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Rozvaha

Rozvaha
Generali Poji‰Èovna a.s.

Aktiva
31. 12. 1998

31. 12. 2000

31. 12. 1999

5.945

10.272

12.287

B. Finanãní umístûní

2.217.586

1.569.315

1.161.394

I. Pozemky a stavby

114.370

34.735

32.147

1.000

0

7.230

2.102.216

1.534.580

1.122.016

v tis. Kã
A. Nehmotn˘ majetek

II. Finanãní umístûní v podnicích tfietích osob
III. Ostatní finanãní umístûní
1. Cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
2. Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem

157.212

41.943

20.113

1.332.504

962.453

859.193

3. Ostatní pÛjãky

200.000

-

-

4. Depozita bank

412.500

530.184

242.711

1.259.139

1.077.994

859.508

1.214.290

1.026.034

811.521

184.934

125.001

93.847

9.155

21.210

15.609

1.020.201

879.823

702.065

C. Pohledávky
I. Pohledávky z pfiímého poji‰tûní a zaji‰tûní
1. Pohledávky za pojistníky
2. Pohledávky za zprostfiedkovateli
3. Pohledávky pfii operacích zaji‰tûní

44.849

51.960

47.987

109.491

86.332

59.106

I. Hmotn˘ majetek

39.544

35.484

35.683

II. Pofiízení majetku

10.171

6.410

1.422

4.607

4.346

4.291

55.169

40.092

17.710

53.939

34.385

17.314

1.230

5.707

396

161.468

113.343

115.680

II. Ostatní pohledávky
D. Ostatní aktiva

III. Ostatní aktiva
IV. Pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek
1. BûÏné úãty
2. Pokladna a jiné pokladní hodnoty
E. Pfiechodné úãty aktiv

787

1.520

1.558

II. Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy

62.877

53.035

56.672

III. Ostatní pfiechodné úãty aktiv

I. Úroky a nájemné

97.804

58.788

57.451

F. Neuhrazená ztráta z minul˘ch let

85.474

59.930

77.000

G. Ztráta bûÏného úãetního období

-

25.545

-

3.839.103

2.942.731

2.284.975

Aktiva celkem
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Rozvaha

Pasíva
v tis. Kã
A. Základní jmûní a fondy
I. Základní jmûní
II. Ostatní fondy
B. Technické rezervy

31. 12. 1999

31. 12. 1998

410.214

410.214

410.000

410.000

410.000

410.000

214

214

-

1.418.090

982.247

684.975

I. Rezerva na pojistné jin˘ch období

316.042

293.944

248.505

II. Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní

765.366

466.186

244.071

III. Rezerva na pojistná plnûní

189.561

128.509

119.144

IV. Rezerva na pojistné prémie a slevy

59.852

44.263

31.372

V. Rezerva na vyrovnání mimofiádn˘ch rizik a ostatní technické rezervy

87.269

49.345

41.883

5.362

5.675

3.504

412.528

299.040

259.490

1.485.692

1.163.319

881.233

1.428.233

1.101.999

798.944

316.189

233.620

52.125

12.389

6.657

8.319

1.099.655

861.722

738.500

-8.613

-10.004

1.988

4.910

4.801

4.455

IV. Ostatní závazky

61.162

66.523

75.846

F. Pfiechodné úãty pasív

95.367

82.236

28.702

-

-

-

11.850

-

17.071

3.839.103

2.942.731

2.284.975

C. Rezervy na ostatní rizika a ztráty
D. Závazky ze sloÏen˘ch depozit
E. Závazky
I. Závazky z pfiímého poji‰tûní a zaji‰tûní
1. Závazky vÛãi poji‰tûn˘m
2. Závazky vÛãi zprostfiedkovatelÛm
3. Závazky pfii operacích zaji‰tûní
II. Závazky daÀové
III. Závazky sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní

I. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let
II. Zisk bûÏného úãetního období
Pasíva celkem
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31. 12. 2000

V˘kaz ziskÛ a ztrát

V˘kaz ziskÛ a ztrát
Generali Poji‰Èovna a.s.

I. Technick˘ úãet k neÏivotnímu poji‰tûní
v tis. Kã
Pfiedepsané hrubé pojistné
Pfiedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
Zmûna stavu rezervy na poj. jin˘ch období
Zmûna stavu rezervy na poj. jin˘ch období post. zaji‰È.
ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné
Náklady na pojistná plnûní
Náklady na pojistná plnûní postoupená zaji‰ÈovatelÛm
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní
Zmûna stavu rezervy na poj. plnûní post. zaji‰ÈovatelÛm
Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné
Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv
Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 1998

1.265.451

894.042

797.353

689.785

497.514

437.756

-1.727

48.486

41.331

-297

25.555

5.029

577.096

373.597

323.296

57.993

40.800

37.249

505.960

301.418

269.783

278.886

152.907

135.812

46.458

98.549

23.667

-14.476

92.179

14.673

288.008

154.881

142.965

32.435

-23

-677

293.611

350.222

213.902

2.267

1.043

5.823

Správní reÏie

219.815

234.241

234.748

Provize od zaji‰ÈovatelÛ

272.307

304.833

224.646

âistá v˘‰e provozních nákladÛ

238.852

278.587

218.181

89.249

59.426

48.191

5.489

7.486

34.731

-18.944

-85.960

-82.847

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 1998

478.327

408.155

289.603

112.438

114.787

91.408

23.528

22.332

28.609

342.361

271.036

169.586

64.196

53.934

42.674

1.345

816

-

-

416.137

-

V˘nosy z finanãního umístûní

65.541

470.887

42.674

Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné

15.211

14.410

9.048

Náklady na pojistná plnûní

29.483

20.409

9.541

4.350

5.105

2.279

119

2.901

1.426

âasové rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
Zmûna stavu rezervy na vyrovnání mimofiádn˘ch rizik

V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní

II. Technick˘ úãet k Ïivotnímu poji‰tûní
v tis. Kã
Pfiedepsané hrubé pojistné
Pfiedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období
ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
V˘nosy z ostatního finanãního umístûní
PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
V˘nosy z realizace finanãního umístûní

Náklady na pojistná plnûní postoupená zaji‰ÈovatelÛm
Zmûna rezervy na pojistná plnûní
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II. Technick˘ úãet k Ïivotnímu poji‰tûní
v tis. Kã
Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné
Zmûna stavu rezerv poj. Ïivotního poji‰tûní
Zmûna stavu rezervy poj. Ïiv. poji‰tûní postoup. zaji‰È.
Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv, oãi‰tûná
Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv
Prémie a slevy, oãi‰tûné
Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy

31. 12. 1998

31. 12. 2000

31. 12. 1999

25.252

18.205

8.688

284.659

208.860

118.221

-

-

-

30.110

26.146

27.930

314.769

235.006

146.151

-

-

-

145.638

174.385

122.106

7.575

-4.680

7.136

37.484

37.141

34.160

105.487

129.420

89.520

70.060

86.786

59.610

905

-

-

-

-

4.316

Náklady na realizaci finanãního umístûní

1.391

416.796

-

Náklady na finanãní umístûní

2.296

416.796

4.316

Ostatní technické náklady, oãi‰tûné

13.046

11.235

10.655

V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní

-2.310

-11.695

-8.111

31. 12. 2000

31. 12. 1999

31. 12. 1998

-18.944

-85.960

-82.847

-2.310

-11.695

-8.111

2.435

2.430

-

48.604

63.038

52.149

V˘nosy z realizace finanaãního umístûní

903.904

1.272.820

7.730.503

V˘nosy z finanãního umístûní

954.943

1.338.288

7.782.652

Náklady na finanãní umístûní

2.396

3.689

2.500

Tvorba opravn˘ch poloÏek finanãního umístûní

7.712

-

-

Náklady na realizaci finanãního umístûní

901.583

1.272.878

7.685.912

Náklady na finanãní umístûní

âasové rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
Správní reÏie
Provize od zaji‰ÈovatelÛ
âistá v˘‰e provozních nákladÛ
Náklady na finanãní umístûní
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní

III. Netechnick˘ úãet
v tis. Kã
V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní
V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
V˘nosy z pozemkÛ a staveb
V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní

911.691

1.276.567

7.688.412

Ostatní v˘nosy

31.813

25.788

7.887

Ostatní náklady

41.557

25.262

2.747

Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek

-33

10.301

8.858

Ostatní danû a poplatky

371

438

209

11.850

-25.545

17.071

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období
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Pfiíloha k úãetní závûrce
I. Základní informace
Generali Poji‰Èovna a.s. (dále jen „spoleãnost“) byla zaloÏena pfiemûnou organizaãní sloÏky EA Versicherungs-Aktiengesellschaft, VídeÀ. Spoleãnost sídlí na
adrese Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, a byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 1.1.1995. Spoleãnosti bylo pfiidûleno IâO 61859869.
Zakladatelem spoleãnosti je EA-Generali AG, Wien. 100% vlastníkem spoleãnosti
je Generali Holding Vienna AG Rakousko. Údaje úãetní závûrky spoleãnosti se
zahrnují do konsolidované úãetní závûrky koncernu Generali Holding Vienna AG
a Assicurazioni Generali S.p.A.
Pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti je poji‰Èovací ãinnost a ãinnosti související,
zábranná ãinnost a uzavírání smluv s fyzick˘mi nebo právnick˘mi osobami.
Povolení k provozování poji‰Èovací ãinnosti získala spoleãnost dne 26.10.1994
a specializuje se na tyto druhy poji‰tûní:
■ Ïivotní poji‰tûní;
■ úrazové poji‰tûní;
■ poji‰tûní motorov˘ch vozidel;
■ poji‰tûní odpovûdnosti z provozu motorov˘ch vozidel;
■ dopravní poji‰tûní;
■ poji‰tûní proti poÏáru a poji‰tûní ostatních ‰kod na majetku;
■ poji‰tûní odpovûdnosti;
■ poji‰tûní prÛmyslu a podnikatelÛ;
■ ostatní.

âlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady k 31. prosinci 2000:
âlenové pfiedstavenstva
Dr. Harald Mayer-Rönne, pfiedseda, Praha 2
Ing. Jaroslav Mlynáfi, CSc., Praha 5
Ing. Anna Petiková, Praha 6
*Ing. Dr. August Fischer, Praha 2
âlenové dozorãí rady
Dr. Dietrich Karner, pfiedseda, VídeÀ
DDr. Günter Neumann, VídeÀ
Dipl. Bw. Walter Steidl, VídeÀ
Renzo Isler, Terst
Mgr. Svatava Cimrová, Praha 4
Ing. Josef Hodboì, Nymburk
*Tento ãlen pfiedstavenstva byl jmenován valnou hromadou do své funkce
v prÛbûhu roku 2000, ale ke dni úãetní závûrky je‰tû nebyl zapsán do obchodního rejstfiíku.
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Údaje o prÛmûrném poãtu zamûstnancÛ za rok 1999 a rok 2000
1999

2000

Zamûstnanci vnitfiní sluÏba

276

291

Zamûstnanci vnûj‰í sluÏba

174

180

Celkem

450

471

II. Úãetní postupy
Úãetní závûrka spoleãnosti a její úãetnictví se fiídí úãetní osnovou a úãetními pfiedpisy pro poji‰Èovny, které jsou uvedeny v opatfiení MF âR ã. V/2 25430/1992
z 12. prosince 1992 a zákonem o úãetnictví ã. 563/1991 Sb. Úãetní závûrka je
sestavena na principu historick˘ch pofiizovacích cen.

Finanãní umístûní
Transakce s cenn˘mi papíry jsou úãtovány k datu vypofiádání. Cenné papíry a
majetkové úãasti se oceÀují cenami pofiízení nebo trÏní hodnotou jednotliv˘ch
titulÛ, je-li niÏ‰í. U dluhopisÛ je nakoupen˘ alikvotní úrokov˘ v˘nos odepisován pfii
v˘platû následujícího kupónu. Rozdíl mezi pofiizovací a nominální cenou (prémie,
diskont) je odepisován po dobu Ïivotnosti dluhopisu.
Ke dni úãetní závûrky bylo provedeno ocenûní cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch
úãastí trÏní hodnotou následujícím zpÛsobem:
Pro ty cenné papíry a majetkové úãasti, které jsou obchodovány na burze
cenn˘ch papírÛ (domácí nebo zahraniãní) se trÏní hodnotou rozumí hodnota,
která je stanovena na burze v den, ke kterému se sestavuje úãetní závûrka a
pokud v tento den burza nepracuje, platí poslední pracovní den na burze, kter˘
pfiedchází datu úãetní závûrky.
V ostatních pfiípadech je trÏní hodnota cenn˘ch papírÛ urãena na základû opatrného odhadu jejich pravdûpodobné realizaãní (prodejní) hodnoty.
Pozemky a stavby se oceÀují pofiizovacími cenami, které jsou v pfiípadû staveb
sníÏeny o oprávky, nebo trÏní hodnotou, je-li niÏ‰í. TrÏní hodnotou se rozumí
cena, za jakou by mohly b˘t pozemky a stavby prodány v den provádûní jejich
ocenûní. TrÏní hodnota se stanoví podle odborného odhadu, kter˘ je aktualizován
jednou za pût let.
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PÛjãky, ostatní dlouhodobé pohledávky a depozita u bank jsou ocenûny
nominálními hodnotami.
V pfiípadû pfiechodného poklesu hodnoty se úãetní hodnota sniÏuje o opravnou
poloÏku.
Nerealizované pfiírÛstky hodnoty finanãního umístûní se neúãtují.

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek je evidován v pofiizovacích cenách pfii zohlednûní
plánovan˘ch odpisÛ.
Hmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 40 000 Kã a nehmotn˘ majetek v pofiizovací cenû do 60 000 Kã (1999: 40 000 Kã) je úãtován do nákladÛ v úãetním
období, ve kterém byl pofiízen. Tento zpÛsob úãtování je v souladu s opatfiením
Ministerstva financí. Roãní odpisová sazba u úãetních odpisÛ vychází ze skuteãného pouÏívání a doby Ïivotnosti hmotného a nehmotného majetku.
Spoleãnost si stanovila následující plán úãetních odpisÛ podle skupin majetku:

Majetek

Metoda

Doba odpisu (v letech)

Zfiizovací v˘daje

Lineární

1

Software

Lineární

4

Movit˘ majetek

Lineární

1-8

Budovy, stavby

Lineární

2-30

Pozemky

Lineární

0

V roce 2000 uplatÀuje spoleãnost pro daÀové úãely metodu zrychleného odpisování, pouze u budov a staveb uplatÀuje rovnomûrnou metodu.

Ostatní aktiva
Zásoby jsou ocenûny v pofiizovacích cenách.
Peníze a ceniny jsou ocenûny nominálními hodnotami.

Pojistnû technické rezervy
Rezerva na pojistné jin˘ch období je tvofiena z ãásti pfiedepsaného pojistného,
která se vztahuje k budoucím úãetním obdobím, a její v˘‰e je stanovena pomocí
kalkulaãních podkladÛ a vzorcÛ uveden˘ch ve schváleném technickém obchodním plánu, a to jako souhrn rezerv vypoãítan˘ch podle jednotliv˘ch pojistn˘ch
smluv za pouÏití metody „pro rata temporis“.
Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní je stanovena pomocí kalkulaãních podkladÛ a vzorcÛ uveden˘ch ve schváleném technickém obchodním plánu, a to jako
souãet odpovídajících rezerv za jednotlivé pojistné smlouvy.
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V souladu se schválen˘m technick˘m obchodním plánem je jako rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní v rozvaze uvedena zillmerovaná rezerva. PouÏitím zillmerace se provádí ãasové rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na uzavfiení pojistné
smlouvy u Ïivotního poji‰tûní, a to tak, Ïe tyto smlouvy jsou zapoãítány pojistnûmatematick˘mi metodami po celou dobu trvání pojistné smlouvy Ïivotního
poji‰tûní.
Rezerva na pojistná plnûní je tvofiena na bázi pfiedepsaného pojistného
a zahrnuje:
a) pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí vznikl˘ch a hlá‰en˘ch do konce bûÏného
úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidovan˘ch;
b) pojistná plnûní z pojistn˘ch událostí, které v bûÏném úãetním období vznikly,
ale nebyly v tomto období hlá‰eny.
V˘‰e rezervy na pojistná plnûní u pojistn˘ch událostí hlá‰en˘ch do konce bûÏného
úãetního období, ale v bûÏném úãetním období nezlikvidovan˘ch, se stanoví jako
souhrn rezerv vypoãítan˘ch pro jednotlivé pojistné události.
U pojistn˘ch událostí, které do konce bûÏného úãetního období vznikly, ale nebyly poji‰Èovnû hlá‰eny, se v˘‰e rezervy na pojistná plnûní stanoví metodou kvalifikovaného odhadu.
Rezerva na pojistná plnûní je vytvofiena rovnûÏ na ve‰keré pfiedpokládané v˘daje
spojené s likvidací pojistn˘ch událostí.
Rezerva na prémie a slevy (bonusy) je pro Ïivotní poji‰tûní tvofiena v souladu se
v‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami a pro neÏivotní poji‰tûní ve v˘‰i pfiedpokládan˘ch slev na pojistném.
Rezerva na vyrovnání mimofifiá
ádn˘ch rizik je tvofiena u jednotliv˘ch druhÛ neÏivotních poji‰tûní z ãásti pojistného a je urãena na vyrovnání meziroãních v˘kyvÛ ve
v˘platách pojistného plnûní. V˘poãet rezervy byl proveden podle vyhlá‰ky
Ministerstva financí ã. 75/2000 Sb.

Opravné poloÏky a odpisy pohledávek
Opravné poloÏky jsou tvofieny na vrub nákladÛ, na základû vlastní obezfietné
anal˘zy bilanãních poloÏek a platební schopnosti dluÏníkÛ. Opravné poloÏky jsou
stanoveny na specifická rizika. Tvofií se opravné poloÏky k pohledávkám za pojistníky, zprostfiedkovateli a k cenn˘m papírÛm.
V roce 2000 byl proveden odpis pohledávek za pojistníky a zprostfiedkovateli.
Tento odpis byl pfieváÏnû kryt opravn˘mi poloÏkami vytvofien˘mi v minul˘ch úãetních obdobích.
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Vnitfiní rozdûlení nákladÛ
Personální a provozní náklady jsou dûleny do následujících oblastí Ïivotního
a neÏivotního poji‰tûní:
■ náklady na likvidaci pojistn˘ch událostí a na odkupy,
■ pofiizovací náklady na pojistné smlouvy,
■ správní reÏie,
■ správa finanãního umístûní.

âasové rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy v neÏivotním poji‰tûní jsou ãasovû
rozli‰eny ve stejném pomûru jako pfiedepsané pojistné.
V Ïivotním poji‰tûní jsou pofiizovací náklady na pojistné smlouvy ãasovû rozli‰eny
pomocí metody zillmerace.
Záporné hodnoty rezerv pojistného jednotliv˘ch Ïivotních poji‰tûní, vznikající
v dÛsledku pouÏití metody pojistnû-matematického ãasového rozli‰ení pofiizovacích nákladÛ, se nahradí nulov˘mi hodnotami. 1. ledna 1996 vstoupilo v platnost nové opatfiení t˘kající se postupÛ úãtování pro poji‰Èovny, na jehoÏ základû
spoleãnost aktivuje záporn˘ zÛstatek rezervy.

V˘kaz ziskÛ a ztrát
Pfifie
edepsané hrubé pojistné zahrnuje ve‰keré ãástky splatné podle pojistn˘ch
smluv bûhem úãetního období, nezávisle na skuteãnosti, zda se tyto ãástky
vztahují zcela nebo zãásti k pozdûj‰ím úãetním obdobím.
Hrubé náklady na pojistná plnûní se skládají z nákladÛ na pojistná plnûní úãtovan˘ch v okamÏiku likvidace pojistné události a stanovení v˘‰e plnûní a ze zmûny
stavu rezervy na pojistná plnûní. Tyto náklady zahrnují i náklady poji‰Èovny spojené s likvidací pojistn˘ch událostí. Náklady na pojistná plnûní se sniÏují o regresy
a jiné obdobné nároky poji‰Èovny.

Rozdûlení nákladÛ a v˘nosÛ mezi technické úãty a netechnick˘ úãet
V‰echny náklady a v˘nosy související s poji‰Èovací ãinností jsou úãtovány pfiímo
na technické úãty. V‰echny ostatní náklady a v˘nosy jsou vykazovány na netechnickém úãtu. Rozdûlení nákladÛ mezi oblasti Ïivotního a neÏivotního poji‰tûní je
provedeno na základû internû stanoveného rozdûlovacího klíãe.
V˘nosy z finanãního umístûní související s Ïivotním poji‰tûním jsou v prÛbûhu roku
úãtovány na technick˘ úãet Ïivotního poji‰tûní a v˘nosy související s neÏivotním
poji‰tûním spolu s netechnick˘mi v˘nosy na netechnick˘ úãet.
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Pfiepoãty cizích mûn
Spoleãnost pouÏívá pro pfiepoãet cizích mûn u pohledávek a závazkÛ kurs
vyhlá‰en˘ âNB k 1. dni kaÏdého mûsíce v daném kalendáfiním roce. Takto stanoven˘ fixní kurs se pouÏívá pro úãetní pfiípady úãtované v pfiíslu‰ném mûsíci.
Aktiva a pasíva uvádûná v cizích mûnách jsou pfiepoãtena na ãeské koruny devizov˘m kurzem zvefiejnûn˘m âeskou národní bankou („âNB“) k rozvahovému dni.
Ve‰keré realizované kursové zisky a ztráty a nerealizované kursové ztráty jsou
vykázány ve v˘kazu ziskÛ a ztrát.

OdloÏená daÀ
OdloÏen˘ daÀov˘ závazek se vykazuje u v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkovou hodnotou aktiva nebo pasíva v rozvaze a jejich daÀovou hodnotou. OdloÏená
daÀová pohledávka je zachycena ve v˘‰i, kterou bude pravdûpodobnû moÏno
realizovat proti oãekávan˘m zdaniteln˘m ziskÛm v budoucnosti.

Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahov˘m dnem a dnem podpisu úãetní
závûrky, je zachycen v úãetních v˘kazech v pfiípadû, Ïe tyto události poskytují
doplÀující dÛkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V pfiípadû,
Ïe mezi rozvahov˘m dnem a dnem podpisu úãetní závûrky do‰lo k v˘znamn˘m
událostem zohledÀujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dÛsledky tûchto událostí popsány v pfiíloze, ale nejsou zaúãtovány v úãetních v˘kazech.

Zmûna úãetních metod a postupÛ
Bûhem roku 2000 nedo‰lo k Ïádn˘m v˘znamn˘m zmûnám úãetních postupÛ.
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III. Vysvûtlivky k jednotliv˘m poloÏkám rozvahy
Aktiva

TrÏní hodnota finanãního umístûní
Údaje v tis. Kã

Úãetní hodnota

TrÏní hodnota

1999

2000

1999

2000

-

200 000

-

200 000

Poskytnuté pÛjãky
Finanãní investice*

-

1 000

-

1 000

1 639

17 849

1 639

17 849

Budovy*

35 778

101 499

35 778

101 499

Oprávky-budovy

-2 682

-4 978

Cenné papíry tuzemské

1 004 396

1 075 206

1 041 625

1 124 736

Cenné papíry zahraniãní

-

424 377

-

432 398

530 184

412 500

530 184

412 500

1 569 315

2 227 453

1 609 226

2 289 982

-3 500

-9 867

-

-

1 565 815

2 217 586

1 609 226

2 289 982

Pozemky*

Depozita u bank
Celkem
Opr. poloÏky-cenné papíry
ZÛst. hodnota-celkem

*Aktuální trÏní cena není k dispozici.

Spoleãnost poskytla v r. 2000 pÛjãku spoleãnosti VB Leasing CZ s.r.o. ve v˘‰i
200 000 tis. Kã. Tato pÛjãka je splatná v pravideln˘ch ãtvrtletních splátkách do
roku 2004.
Spoleãnost má majetkovou úãast ve spoleãnosti Generali Capital spol. s r.o..
Tato spoleãnost vykazovala k datu úãetní závûrky vlastní jmûní ve v˘‰i -56 tis. Kã
a ztrátu 1 056 tis. Kã. Sídlo spoleãnosti Generali Capital spol. s r.o. je
Bûlehradská 132, Praha 2. Spoleãnost netvofiila na tuto finanãní investici opravnou poloÏku, protoÏe oãekává, Ïe negativní vlastní jmûní spoleãnosti Generali
Capital spol. s r.o. bude kompenzováno oãekávan˘mi zisky této spoleãnosti.

Hmotn˘ a nehmotn˘ majetek
Údaje v tis. Kã
Stav k 1. lednu 2000
PfiírÛstky
Úbytky
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Software

Movit˘ majetek

25 879

104 878

242

19 285

-

3 512

Stav k 31. prosinci 2000

26 121

120 651

Oprávky

20 177

81 107

ZÛstatková cena 2000

5 944

39 544

ZÛstatková cena 1999

10 272

35 484
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Pohledávky vÛãi podnikÛm ve skupinû
Údaje v tis. Kã
Pohledávky ze zaji‰tûní
Ostatní pohledávky

1999

2000

879 823

1 020 201

43 206

25 819

Pohledávky vÛãi podnikÛm ve skupinû tvofií pohledávky jak z obchodního styku,
tak i ze zaji‰tûní.
Pohledávky z obchodního styku ãiní celkem 25 819 tis. Kã (1999: 43 206 tis. Kã),
z toho 988 tis. Kã za EA-Generali-správou nemovitostí spol. s r.o. (1999: 9 212 tis. Kã),
46 tis. Kã za Anglickou Business Center spol. s r.o.(1999: 6 982 tis. Kã),
1 468 tis. Kã za Generali penzijním fondem a.s. (1999: 1 705 tis. Kã), 13 332 tis. Kã
za Generali PoisÈovnou, a.s. (1999: 12 018 tis. Kã), 281 tis. Kã za Generali
Holding Vienna AG (1999: 13 289 tis. Kã), 8 578 tis. Kã za Generali T.U. S.A.,
298 tis. Kã za Generali Zycie T.U. S.A. a 828 tis. Kã za Generali Capital spol. s r.o..

Náklady a v˘nosy z obchodování ve skupinû
Údaje v tis. Kã

1999

2000

Náklady

77 428

123 366

V˘nosy

29 688

32 882

Náklady ve skupinû tvofií pfieváÏnû provozní náklady spojené s budovou
generálního fieditelství a fakturované spoleãnostmi Anglická Business Center spol. s r.o.
(36 400 tis. Kã), EA-Generali-správou nemovitostí spol. s r.o. (26 462 tis. Kã),
provize a provozní náklady související s ãinností penzijního fondu Generali a.s.
(6 038 Kã), Generali Capital spol. s r.o. (3 285 tis. Kã) a provozní náklady spojené
s poji‰Èovnami Generali T.U. S.A. a Generali Zycie T.U. S.A. v Polsku (6 794 tis. Kã),
Generali PoisÈovnou, a.s. na Slovensku (5 718 tis. Kã) a koncernov˘ch nákladÛ
úãtovan˘ch Generali Holding Vienna AG v Rakousku (38 669 tis. Kã).
V˘nosy jsou tvofieny pfiefakturací provozních nákladÛ, pfiípadnû provizí na spoleãnosti skupiny Generali: EA-Generali-správa nemovitostí spol. s r.o. (554 tis. Kã),
Generali penzijní fond a.s.(6 592 tis. Kã), Generali Capital spol. s r.o. (3 314 tis. Kã),
Generali PoisÈovna, a.s. Slovensko (13 338 tis. Kã), Generali T.U. S.A.
a Zycie T.U. S.A. Polsko (8 876 tis. Kã) a Generali Holding Vienna AG (208 tis. Kã).

Pohledávky z pfiímého poji‰tûní

Pohledávky z pfiímého poji‰tûní ãiní k 31.12.2000 ãástku 278 721 tis. Kã
(1999: 198 708 tis. Kã); k tûmto pohledávkám byla na základû anal˘zy pohledávek
vytvofiena úãetní opravná poloÏka ve v˘‰i 152 707 tis. Kã (1999: 91 563 tis. Kã).
Podíl zajistitele na této opravné poloÏce ãiní 68 075 tis. Kã (1999: 39 066 tis. Kã).
Ve v˘kazu ziskÛ a ztrát jsou tyto ãástky uvedeny na technick˘ch úãtech, a to jako
souãást ostatních technick˘ch nákladÛ.
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ZÛstatek ãasovû rozli‰en˘ch pofifiiizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
Údaje v tis. Kã

1999

2000

Îivotní poji‰tûní

26 048

33 623

NeÏivotní poji‰tûní

26 987

29 254

Celkem

53 035

62 877

Vlastní jmûní
Údaje v tis. Kã
Stav k 1.1.1999

Základní jmûní
410 000

Kapitálové fondy
0

Hospodáfisk˘ v˘sledek roku 1999
Zmûna kapitálového fondu
Stav k 31.12.1999

Vlastní jmûní

zisk/ztráta

celkem

-59 930

350 070

-25 545

-25 545
324 739

214

214

410 000

214

-85 475
11 850

11 850

410 000

214

-73 625

336 589

Hospodáfisk˘ v˘sledek roku 2000
Stav k 31.12.2000

Nerozdûlen˘

Hospodáfisk˘ v˘sledek

Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním ãinil k 31.12.2000 zisk 11 850 tis. Kã
(1999: ztrátu 25 545 tis. Kã). Spoleãnosti není k datu úãetní závûrky známo,
jak˘m zpÛsobem bude rozdûlen zisk roku 2000. Ztráta roku 1999 byla pfievedena na úãet neuhrazen˘ch ztrát minul˘ch let.
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Pasiva
Technické rezervy
Údaje v tis. Kã

Rezerva pojistného

Rezerva pojistného

Rezerva na

Rezerva na

Ostatní technické

jin˘ch období

Ïivotního poji‰tûní

pojistná plnûní

prémie a slevy

rezervy a mimofiádné rezervy

1999
Rezerva brutto

450 701

Podíl zajistitele

-156 757

Rezerva netto

293 944

Údaje v tis. Kã

466 186

346 364

44 263

49 474

44 263

49 345

-217 855
466 186

128 509

-129

Rezerva pojistného

Rezerva pojistného

Rezerva na

Rezerva na

Ostatní technické

jin˘ch období

Ïivotního poji‰tûní

pojistná plnûní

prémie a slevy

rezervy a mimofiádné rezervy

2000
Rezerva brutto

473 574

Podíl zajistitele

-157 532

Rezerva netto

316 042

765 366

392 942

59 852

119 832

-203 380
765 366

189 560

-32 563
59 852

87 269

Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
Údaje v tis. Kã
Nezillmerovaná rezerva
Zillmerizaãní odpoãet
Nulifikace záporné rezervy
Bilanãní zillmerovaná nulifikovaná rezerva

1999

2000

655 823

978 288

-222 197

-254 951

32 560

42 029

466 186

765 366

Ostatní technické rezervy
Údaje v tis. Kã
Rezerva na vyrovnání mimofiádn˘ch rizik
Rezerva z poj. odpovûdnosti motorov˘ch vozidel
Rezerva na prémie a slevy
Celkem

1999

2000

49 217

54 706

-

64 874

257

252

49 474

119 832

Rezerva z poji‰tûní odpovûdnosti motorov˘ch vozidel je tvofiena na krytí závazkÛ
âeské kanceláfie pojistitelÛ (âKP) plynoucích z deficitu prostfiedkÛ rezerv
zákonného poji‰tûní. V˘‰e závazku spoleãnosti se bude mûnit v návaznosti na
v˘‰i jejího trÏního podílu a odhadu deficitu prostfiedkÛ rezerv zákonného poji‰tûní.
Rezerva byla vytvofiena v plné v˘‰i.
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Závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû
Údaje v tis. Kã

1999

2000

Vklady od zaji‰ÈovatelÛ

299 040

412 528

Závazky ze zaji‰tûní

858 274

1 095 366

54 978

39 043

-

-

Závazky Generali skupina
Ostatní závazky

Závazky vÛãi podnikÛm ve skupinû se skládají ze závazkÛ k Generali Holding
Vienna AG 17 988 tis. Kã (1999: 16 600 tis. Kã), k Generali Versicherung AG
20 681 tis. Kã (1999: 2 800 tis. Kã), k EA-Generali-správû nemovitostí spol. s r.o.
374 tis. Kã (1999: 4 443 tis. Kã), k Generali Office Service und Consulting AG
0 Kã (1999: 28 357 tis. Kã), k Generali Marketing Services AG 0 Kã
(1999: 1 415 tis. Kã), k Generali Vermögens- und Immobiliensverwaltungs-AG
0 Kã (1999: 1 363 tis. Kã).
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IV. Vysvûtlivky k jednotliv˘m poloÏkám v˘kazu zisku a ztrát

NeÏivotní a Ïivotní poji‰tûní

Hrubé pfiedepsané pojistné

Hrubé zaslouÏené pojistné

Hrubé náklady
na pojistná plnûní

Údaje v tis. Kã

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Úrazové poji‰tûní

138 900

165 732

136 713

163 048

50 757

66 174

Poj. motorov˘ch vozidel

470 762

421 065

453 001

436 800

181 749

207 596

-

336 400

-

336 400

-

175 959

Poj. proti poÏáru a poji‰tûní majetku

180 454

237 217

160 157

222 811

57 949

107 462

Transport a ostatní

103 926

105 038

95 685

108 119

109 512

-4 774

Celkem neÏivotní poji‰tûní

894 042

1 265 452

845 556

1 267 178

399 967

552 417

Poj. odpovûdnosti z provozu vozidel

Îivotní poji‰tûní
Celkem

408 155

478 327

385 802

453 727

23 310

29 601

1 302 197

1 743 779

1 231 358

1 720 905

423 277

582 018

Hrubé provozní v˘daje

ZÛstatková ãástka
ze zaji‰tûní

Údaje v tis. Kã
Úrazové poji‰tûní
Poj. motorov˘ch vozidel

1999

2000

1999

2000

98 301

89 418

6 283

-4 209

318 194

152 098

28 250

-27 629

-

111 498

-

18 439

104 246

101 515

-902

-17 887

Poj. odpovûdnosti z provozu vozidel
Poj. proti poÏáru a poji‰tûní majetku
Transport a ostatní

62 679

56 629

58 919

-60 638

Celkem neÏivotní poji‰tûní

583 420

511 158

92 550

-91 924

Îivotní poji‰tûní

216 206

175 547

19 760

-1 530

Celkem

799 626

686 705

112 310

-93 454

Pfiedepsané pojistné Ïivotního poji‰tûní je tvofieno z více neÏ 90 % individuálními
smlouvami s bûÏn˘m placen˘m pojistn˘m a s podílem na zisku.
Ve‰keré pfiedepsané pojistné na Ïivotní a neÏivotní poji‰tûní plyne ze smluv
uzavfien˘ch na území âeské republiky.

DoplÀující údaje k v˘kazu ziskÛ a ztrát

(a) Správní náklady
Údaje v tis. Kã

1999

2000

189 732

191 678

Odpisy hmotného investiãního majetku

13 817

16 997

Ostatní správní náklady

67 833

48 624

271 382

257 299

Osobní náklady

Celkem
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(b) Poãet zamûstnancÛ a personální v˘daje
1999

2000

PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ

450

471

Evidenãní poãet ke konci roku

450

471

125 671

125 071

Celkov˘ objem mezd (dále v tis. Kã)
Ostatní osobní náklady

2 974

4 064

43 036

44 929

Úhrada nadstandardních sociálních a penzijních programÛ

3 245

3 566

Pfiíspûvky na závodní stravování

2 794

2 847

Zákonné pfiíspûvky na sociální zabezpeãení

(c) Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti
âlenové pfiedstavenstva jsou zástupci akcionáfie a zároveÀ pfiedstavují vedení
spoleãnosti. V úãetním roce 2000, stejnû jako v pfiedchozích letech, nebyly
ãlenÛm dozorãí rady vyplaceny Ïádné odmûny. âlenÛm orgánÛ spoleãnosti nebyly
poskytnuty Ïádné pÛjãky nebo zálohy.

(d) Danû
Pro rok 2000 spoleãnost nepfiedpokládá vznik daÀové povinnosti.
OdloÏená daÀová pohledávka ve v˘‰i 4 501 tis. Kã k 31.12.2000 (1999: 25 615 tis. Kã),
vypoãtená sazbou danû 31% (daÀová sazba platná v roce 1999 i 2000) nebyla
zaúãtována, protoÏe není pravdûpodobné, Ïe bude existovat daÀov˘ základ, proti
kterému by mohla b˘t tato odloÏená daÀová pohledávka uplatnûna.

Pfifie
ehled provozních nákladÛ poji‰Èovny
Údaje v tis. Kã

1999

2000

140 658

140 335

Zákonné sociální poji‰tûní

49 074

51 343

Nájemné

86 394

87 813

Kanceláfiské potfieby, v˘poãetní technika

60 237

64 476

Cestovné

18 627

18 847

157 159

82 729

Mzdy

Reklama, reprezentace
Ostatní vnitropodnikové náklady

61 112

43 484

202 326

176 111

24 039

21 567

799 626

686 705

Pofiizovací náklady na pojistné smlouvy

528 244

429 406

Správní reÏie

271 382

257 299

-

-

799 626

686 705

Provize (vã. ãasového rozli‰ení, sperativních provizí)
Odpisy
Provozní náklady celkem

Ostatní náklady
Celkem
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Poskytnuté prémie a slevy
V roce 2000 pfiislíbila spoleãnost, na základû v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
a pojistn˘ch smluv v Ïivotním poji‰tûní, podíl na zisku s kalkulaãní sazbou ve v˘‰i
7,1 % (v roce 2000 byly rozdûleny podíly na zisku za rok 1999 s kalkulaãní sazbou ve v˘‰i 8,4 %) a na náklady s tím spojené vytvofiila rezervu.
V roce 2000 ãinil v˘sledek netechnického úãtu 33 104 tis. Kã (1999: 72 110 tis. Kã).

Následné události
V roce 2000 pfiislíbila spoleãnost, na základû v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
a pojistn˘ch smluv v Ïivotním poji‰tûní, podíl na zisku s kalkulaãní sazbou ve v˘‰i
7,1 % (v roce 2000 byly rozdûleny podíly na zisku za rok 1999 s kalkulaãní sazbou ve v˘‰i 8,4 %) a na náklady s tím spojené vytvofiila rezervu.

V období od 31. prosince 2000 do data podepsání úãetní závûrky nenastaly
Ïádné v˘znamné události, které by mûly v˘znamn˘ dopad na úãetní závûrku.

V˘znamné investiãní pfiísliby a potenciální budoucí závazky

K 31. prosinci 2000 (31. prosinci 1999) nebyly známy v˘znamné pfiísliby a potenciální
budoucí závazky.

Úãetní závûrka byla schválena a podepsána pfiedstavenstvem.

V Praze, dne 25.1.2001
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Adresy

Generali Poji‰Èovna a.s.
Generální fieditelství
Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2
Telefon 02/21091 000
Fax 02/21091 300

Oblastní fieditelství severní âechy
Revoluãní 2, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon 047/522 02 20
Fax 047/520 01 10

Oblastní fieditelství Praha
·tefánikova 50, 150 00 Praha 5
Telefon 02/21091 123
Fax 02/21091 200

Oblastní fieditelství v˘chodní âechy
Goãárova tfi. 492, 500 02 Hradec Králové
Telefon 049/553 29 09
Fax 049/553 26 19

Oblastní fieditelství stfiední âechy
·tefánikova 50, 150 00 Praha 5
Telefon 02/21091 717
Fax 02/21091 720

Oblastní fieditelství jiÏní Morava
Lidická 59, 602 00 Brno
Telefon 05/41 58 11 11
Fax 05/41 24 36 02

Oblastní fieditelství jiÏní âechy
Husova 17, 370 05 âeské Budûjovice
Telefon 038/534 07 51
Fax 038/534 09 88

Oblastní fieditelství severní Morava
Varenská 1, 701 00 Ostrava 1
Telefon 069/569 14 00
Fax 069/661 88 75

Oblastní fieditelství západní âechy
PraÏská 10, 301 14 PlzeÀ
Telefon 019/732 27 51
Fax 019/722 45 56

Internet: www.generali.cz
Infolinka: 0800 150 155

Generali Holding Vienna AG
Landskrongasse 1-3
Postfach 173
1011 WIEN-Austria
Phone: (1) 53401, Telefax (1) 534011226
Internet: www.generali-holding.at
E-mail: holding@generali.at
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Direzione Centrale
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
P.O.Box 538
34132 TRIESTE TS - Italy
Phone: (040) 671111, Telefax: (040) 671600
Telex: 460190-460191-460192-460318 GRALI I
Internet: www.generali.com
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aktuální informace o kontaktních místech naleznete na na‰í internetové adrese: www.generali.cz
pod odkazem kdo a kde jsme

TiráÏ

Generali Poji‰Èovna a.s.
Bûlehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon (02) 21091 000, Telefax (02) 21091 300
Grafické zpracování a tisk:
Reklamní atelier AREA, s.r.o. © 2001
Tusarova 10
170 00 Praha 7
Telefon (0602) 360 291, Telefax (02) 782 23 67
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