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Nevíme, co nám 

život přinese...



 Loňský rok byl pro skupinu Vienna Insurance Group neobyčejně úspěšný. Koncern potvrdil a posílil své postavení dvojky ve střední 

a východní Evropě, stejně tak jako v České republice. Na českém trhu vykázaly Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna 

výrazný vzestup zisku, který splnil předpoklady - celkový profi t před zdaněním VIG v ČR činil 1,67 miliardy Kč. Za neméně důležitý 

považuji fakt, že podíl VIG ČR na pojistném trhu loni vzrostl na téměř 26 procent.

 Kooperativa úspěšně loni rozvíjela všechny segmenty trhu a dokázala výrazně zvýšit profi tabilitu. Tohoto úspěchu si o to více 

cením, že se fi rma a její klienti museli potýkat s některými skutečnými kalamitami, jako byl například orkán Kyrill, který způsobil 

zákazníkům Kooperativy přes deset tisíc škod. Za další velký úspěch považuji fakt, že Kooperativa o takřka dva procentní body 

snížila náskok lídra trhu, upevnila si postavení dvojky v České republice a z vedoucí trojice pojišťoven v ČR vykázala jednoznačně 

nejvyšší růst pojistného. Za velký úspěch rovněž považuji obhájení 1. místa Kooperativy na trhu v pojištění průmyslu a podnikatelů.

Solidním růstem pojistného ve všech segmentech a výrazně vyšším profi tem se VIG ČR daří naplňovat celkové ambiciózní cíle, které 

si koncern v nejbližších třech letech vytyčil. O tom, že ČR hraje pro koncern klíčovou roli svědčí i dvě další věci, které bych velmi rád 

zdůraznil. Budoucí generální ředitel Kooperativy Ing. Martin Diviš byl jmenován zastupujícím členem představenstva Vienna Insurance 

Group a členem koncernového vedení. Navíc bylo na konci roku 2007 rozhodnuto, že s akciemi VIG bude obchodováno nejen ve 

Vídni, ale počátkem roku 2008 vstoupí i na Burzu cenných papírů Praha. Z těchto skutečností je zřejmé, jak důležité místo v rámci sku-

piny hraje český pojistný trh a Kooperativa, která je po Wiener Städtische Versicherung AG druhou největší společností koncernu.

Mám-li zhodnotit loňský rok z hlediska skupiny, musím zdůraznit, že byl nejúspěšnějším a rozhodně nejziskovějjším v historii 

Vienna Insurance Group. Ve srovnání s ostatními mezinárodními pojišťovacími koncerny je VIG na svých klíčových trzích ve 

střední a východní Evropě na prvním místě v neživotním pojištění a celkově na výtečném druhém místě. Hlavním cílem je 

i nadále být lídrem, což platí pro skupinu jako celek i pro management a jednotlivé zaměstnance. Kromě silného postavení na 

trhu přitom skupina staví na optimálním přístupu k zákazníkům prostřednictvím většího počtu prodejních cest a na širokém 

a zodpovědném rozložení rizika. 

Koncern Vienna Insurance Group má nejlepší předpoklady pro to, aby se podílel na rostoucí životní úrovni a s tím spojené zvý-

šené potřebě pojištění v zemích střední a východní Evropy. V roce 2007 překročil podíl společností ze zemí střední a východní 

Evropy na celkovém pojistném koncernu již 40 %, v neživotním a úrazovém pojištění už dosahuje téměř 60 %. Žádná jiná 

mezinárodní pojišťovací skupina nedosahuje v tomto silně rostoucím regionu tak vysokého podílu na svém celkovém pojistném. 

Čísla z posledních let dokazují, že naše strategické záměry jsou úspěšné. Skupina VIG pravidelně své vytyčené roční cíle a plány 

obratu i zisku výrazně překračuje a to do velké míry i díky úspěchům na českém trhu. Díky konzertavitní a obezřetné investiční 

politice není navíc VIG nijak angažována v problému amerických hypoték. Všechny tyto faktory působí příznivě i na přístup 

investorů a můžeme s potěšením konstatovat, že akcie stejně jako dividendy VIG vykazují kontinuální růst.

Také do dalších let má Vienna Insurance Group ctižádostivé plány. Důslednou realizací své strategie usilujeme o dosažení objemu 

pojistného za rok 2010 kolem 10 miliard eur. Ve srovnání se současnou hodnotou to znamená průměrný roční růst kolem 14 %. 

Zisk před zdaněním by přitom při očekávaném průměrném ročním růstu ve výši cca 21 % měl i nadále růst rychleji než objem 

pojistného a do roku 2010 se má zvýšit na 770 mil. eur. 

Žádného z výše uvedených úspěchů by nemohlo být dosaženo bez výrazného přispění českého trhu, bez důvěry českých klientů 

a dalších obchodních partnerů a bez obětavosti a pracovitosti mých českých kolegů. Všem proto patří od vedení skupiny Vienna 

Insurance Group velký dík.

Dr. Günter Geyer

předseda dozorčí rady

 Úvodní slovo 
předsedy dozorčí rady  

4 5

...jestli vždy najdeme 

správnou cestu... 



Rok 2007 byl pro pojišťovnu Kooperativu z hlediska hospodářských výsledků opět úspěšný. Firma vykázala solidní meziroční růst 

předepsaného pojistného o 6,12 procenta na 29,11 miliardy Kč. Hrubý zisk Kooperativy, která opět s velkým náskokem obhájila 

pozici druhé největší pojišťovny u nás, dosáhl výše 1,46 miliardy Kč.  

V neživotním pojištění vzrostlo pojistné Kooperativy za rok 2007 v meziročním porovnání o 1,05 miliardy Kč na celkových 22,2 miliard Kč. 

Předpis Kooperativy v tomto segmentu vzrostl o 4,96 procenta. Celkově VIG ČR zvýšila v roce 2007 svůj podíl v neživotním pojištění 

na 33,6 procenta. Solidní tempo růstu – 10 procent – vykázala Kooperativa rovněž v životním pojištění, kde předpis pojistného dosáhl 

6,9 miliardy Kč. Vysoký vzestup vykázala zejména oblast jednorázově placeného životního pojištění – meziročně o 16,3 procenta na 

celkově více než dvě miliardy Kč. Tento segment ostatně vykázal loni celkově výrazný vzestup, když takřka polovinu nárůstu celého po-

jistného trhu tvořila právně jednorázově placená životní pojištění. Nicméně i v běžně placeném životním pojištění dosáhla Kooperativa 

úspěchu, když pojistné v této oblasti vzrostlo meziročně o 7,6 procenta (celý trh 6,4 procenta) na celkových 4,9 miliardy Kč. 

Celkově můžeme konstatovat, že Kooperativa a ČPP loni opět posílily své postavení, což vzhledem k vysoce konkurenčnímu 

tuzemskému trhu považuji za úspěch. Dosažené výsledky jsou odrazem správně zvolené fi remní strategie. Naší prioritou je 

poskytovat zákazníkům kvalitní produkty a profesionální servis. Rok 2007 potvrdil, že snaha o maximální využití moderních 

technologií je správná. Klienti s pojišťovnou již zcela běžně komunikují pomocí telefonů a internetu a velkých pokroků bylo 

dosaženo v oblasti digitalizace dokumentů. Pokročili jsme také v rozvoji elektronického způsobu vyřizování pojistných událostí, 

což přináší klientům maximální zrychlení likvidace škod. Není jistě třeba zdůrazňovat, že všechny tyto faktory mají vliv nejen na 

postupné snižování nákladů, ale zejména na rostoucí spokojenost zákazníků.

Nezapomínáme ani na nové možnosti prodeje. Úspěšně rozvíjíme strategické partnerství s Finanční skupinou České spořitelny, 

pro níž se loni Kooperativa stala vůbec největším externím dodavatelem smluv. Kooperativa v loňském roce obdržela několik 

významných ocenění, která jsou důkazem toho, že kvalit a úspěchů Kooperativy si jsou vědomi odborníci i laická veřejnost. Za 

všechny bych rád připomněl prestižní titul Životní pojištění roku, kterým odborná porota udělila Perspektivě - jednomu z našich 

nejúspěšnějších loňských produktů. 

Kooperativa, která je na českém trhu pověstná svou kvalitní péčí o klienty a o jejich potřeby, úspěšně vstoupila do oblasti 

zdravotnictví, když se na podzim 2007 stala 70procentním akcionářem nemocnice s poliklinikou v Mělníku. Při této příležitosti 

bych rád připomněl, že náš akcionář, největší rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group, má se zdravotním pojiš-

těním a provozováním zdravotnických zařízení rozsáhlé a letité zkušenosti, čehož samozřejmě využijeme ve prospěch obyvatel 

Mělnicka a Středočeského kraje.

Pojišťovna Kooperativa si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z její fi nanční síly a postavení na trhu, a aktivně 

podporuje celou řadu významných projektů. Záleží nám na tom, aby vynaložené prostředky byly využity efektivně a smysluplně, 

a proto se dlouhodobě soustředíme na tři hlavní oblasti - přispíváme na projekty v oblasti sportu, kultury a účastníme se řady 

charitativních akcí.

Ničeho z výše zmíněného bychom ovšem nemohli dosáhnout sami. Kromě velkého díku všem svým kolegům, bych proto rád 

poděkoval všem našim obchodním partnerům a klientům za projevenou přízeň. Velmi si vážíme toho, že v nás mají důvěru, 

že svěřili do našich rukou ochranu hodnot, kterých si cení. Naším cílem je, aby pojišťovna Kooperativa vycházela i v budoucnu 

ve všech směrech klientům vstříc a nabízela jim profesionální služby a zázemí jednoho z nejsilnějších pojistitelů na trhu. Jsem 

přesvědčen, že pro to máme ty nejlepší předpoklady a že naše partnerství bude úspěšně pokračovat i nadále.

Ing. Vladimír Mráz

předseda představenstva a generální ředitel

 Úvodní slovo 
předsedy představenstva
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…jestli bude všechno 

jako v knížkách…



■  Čistý zisk 1 087 milionů Kč 

 Firma dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku po zdanění ve své historii

■ Předpis pojistného 29,11 miliardy Kč 

 Obrat Kooperativy dosáhl rekordní výše jedné miliardy eur

■  Podíl na trhu 22,27 procenta 

  Odstup od lídra trhu loni Kooperativa snížila o dva procentní body a upevnila si postavení druhé největší pojišťovny v ČR 

■  Zvýšení předpisu v neživotním pojištění o 1 050 milionů Kč  

 Kooperativa dosáhla loni nejvyššího přírůstku pojistného v neživotním pojištění na českém trhu  

■  Strategický partner – Finanční skupina České spořitelny 

 Kooperativa loni úspěšně pokračovala v budování strategické aliance s jednou z největších fi nančních institucí u nás

■  Objem technických rezerv dosáhl hrubé výše 41,65 miliardy Kč 

 Kooperativě loni meziročně vzrostly výrazně technické rezervy – celkem v hrubé výši o 4,4 miliardy Kč

■  Dva miliony klientů 

  Kooperativa pojišťuje každého pátého občana ČR, v pojištění průmyslu a podnikatelů obhájila 1. místo na trhu za rok 2006

■  471 610 zlikvidovaných pojistných událostí 

 Kooperativa opět v každém směru dostála všem svým závazkům vůči klientům

■  Více než 3,74 milionu pojistných smluv 

 Kooperativa vykázala nárůst o téměř sto tisíc smluv

■ Rating A+ s pozitivním výhledem  

  Wiener Städtische Group, jíž je Kooperativa součástí, je držitelem ratingu A+ od prestižní agentury Standard & Poor´s 

 Produkt IŽP Perspektiva získal prestižní ocenění Životní pojištění roku 2007 v rámci soutěže Banka roku

1.   místo v anketě Pojišťovna roku v kategorii pojištění občanů, pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění 

motorových vozidel a spolupráce s makléři za rok 2006 

  Kooperativa celkově skončila za sedm ročníků této prestižní ankety čtyřikrát zlatá a třikrát stříbrná.  

2.  místo v anketě 100 obdivovaných fi rem ČR v kategorii pojišťoven a penzijních fondů   

 Kooperativa dosáhla výrazného úspěchu v soutěži, která je součástí CZECH TOP 100 

3. místo v anketě Českých sto nejlepších  

 již tradičně Kooperativa uspěla v tomto prestižním hodnocení fi rem podle podnikatelské veřejnosti

23.  místo v žebříčku BIZ 100 za rok 2006   

  ocenění 100 fi rem s největšími výnosy v ČR podle metodiky časopisu Fortune

 Úspěch ve Zlaté koruně  

  produkt OPTIMUM (1. místo) a živelní pojištění zdarma (2. místo) uspěly v kategorii Neživotní pojištění. 

 Stříbrnou korunu si ve své kategorii odneslo pojištění malých a středních podnikatelů START 

 Nejdynamičtější společnost roku 2007        

  tento titul získala Kooperativa v soutěži Zaměstnavatel roku 2007

 Hlavní údaje a úspěchy 
Kooperativy
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…jestli se nám splní 

naše sny…



Dr. Günter Geyer

předseda dozorčí rady

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG

Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva

V pojišťovnictví působí 35 let.

Dkfm. Karl Fink

místopředseda dozorčí rady

Wiener Städtische – Konzern

Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie

V pojišťovnictví působí 33 let.

Jan Wiesner

místopředseda dozorčí rady

Družstevní asociace ČR

Vzdělání: středoškolské

V pojišťovnictví působí 15 let.

Mag. Peter Höfi nger

člen dozorčí rady od 12. 10. 2006

Donau Allgemeine Versicherung AG

Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva

V pojišťovnictví působí 9 let.

JUDr. Odřich Horák

člen dozorčí rady

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva

V pojišťovnictví působí 26 let.

Ing. Vratislav Kulhánek

člen dozorčí rady

Škoda auto, a.s.

Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie

V pojišťovnictví působí od roku 2005.

Ing. Juraj Lelkes

člen dozorčí rady

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie

V pojišťovnictví působí 17 let.

Ing. Jan Reichelt

člen dozorčí rady

Vzdělání: vysokoškolské technické

V pojišťovnictví působí 16 let.

Mgr. Ing. Augustin Semerák

člen dozorčí rady

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva a zemědělství

V pojišťovnictví působí 16 let.

Bc. Aleš Sloupenský

člen dozorčí rady

Česká spořitelna, a.s.

Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie

V pojišťovnictví působí od roku 2005.

Ing. Hynek Vodička

člen dozorčí rady

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie a zemědělství

V pojišťovnictví působí 17 let.

JUDr. Ladislav Žák

člen dozorčí rady

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Vzdělání: vysokoškolské v oboru práva

V pojišťovnictví působí 28 let.

 
Dozorčí radaPředstavenstvo
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Ing. Vladimír Mráz

předseda představenstva 

a generální ředitel Kooperativy,

viceprezident České asociace 

pojišťoven a předseda správní 

rady České kanceláře pojistitelů

Vzdělání: vysokoškolské v oboru 

strojírenství a soudního znalectví

V pojišťovnictví působí 40 let.

Ing. Martin Diviš, MBA

člen představenstva od 1. 6. 2006

a náměstek generálního ředitele 

Kooperativy od 1. 11. 2006

Vzdělání: vysokoškolské v oboru 

management a marketing 

V pojišťovnictví působí 12 let.

JUDr. Hana Machačová

členka představenstva

Vzdělání: vysokoškolské 

v oboru práva

V pojišťovnictví působí 24 let.

Jaroslav Dostal, CSc.

člen představenstva

Vzdělání: vysokoškolské, 

matematicko-fyzikální fakulta

V pojišťovnictví působí 9 let.

Ing. Konštantín Alexejenko

člen představenstva

Vzdělání: vysokoškolské 

v oboru ekonomie

V pojišťovnictví působí 16 let.

Mag. Gerhard Lahner

člen představenstva od 1. 11. 2006

Vzdělání: vysokoškolské 

v oboru ekonomie

V pojišťovnictví působí 10 let.

Dr. Hans-Peter Hagen   

člen představenstva od 1. 11. 2007

Vzdělání: vysokoškolské, 

právnická fakulta

V pojišťovnictví působí 20  let.

Poznámky: 

1) Do 11. října 2007 byl členem představenstva také RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

2)  Dozorčí rada doporučila, aby představenstvo k 7. 5. 2008 potvrdilo ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Martina Diviše. Představenstvo na svém 

zasedání, konaném 23. 4. 2008, Martina Diviše do uvedených funkcí zvolilo.

Poznámka: 

Na 16. řádné valné hromadě dne 7. 4. 2008 byla přijata změna stanov, v níž došlo ke snížení počtu členů dozorčí rady z dvanácti na devět osob. Na pětileté funkční 

období od 7. 4. 2008 do 6. 4. 2013 byli nově za členy dozorčí rady zvoleni jako zástupci zaměstnanců: Ing. Roman Brablec, Ing. Martin Kutnohorský a JUDr. Václav Vacík. 

Svoji činnost v dozorčí radě dne 7. 4. 2008 ukončili: Ing. Juraj Lelkes, Bc. Aleš Sloupenský, Mgr. Ing. Augustin Semerák, Ing. Hynek Vodička, JUDr. Ladislav Žák 

a JUDr. Oldřich Horák. 



Klíčové údaje

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, loni potvrdila pozici druhé největší pojišťovny na českém trhu, když 

vykázala meziroční růst předepsaného pojistného o 6,12 procenta na 29,11 miliardy Kč. Hrubý zisk Kooperativy dosáhl 

1,46 miliardy Kč.

V neživotním pojištění (včetně zákonného pojištění) vzrostlo pojistné Kooperativy v lednu až prosinci 2007 v meziročním 

porovnání o 5,0 procent na celkových 22,2 miliardy Kč. V pojištění životním vykázala Kooperativa růst o deset procent na 

6,9 miliardy Kč. Vzestup vykázal zejména segment jednorázově placeného životního pojištění – meziročně o 16,4 procenta 

na celkově více než dvě miliardy Kč. V běžně placeném životním pojištění vzrostlo pojistné meziročně o 7,6 procenta na 

celkových 4,9 miliardy Kč. Kooperativa loni obhájila 1. místo v pojištění průmyslu a podnikatelů.

Základní kapitál společnosti byl loni zvýšen a činí tři miliardy Kč. Od 1. ledna 2007 začala firma postupně používat 

inovované logo. Pod tradiční trojúhelníkový piktogram a název Kooperativa je nyní nově umístěn nápis Vienna Insurance 

Group – název silné mezinárodní skupiny, jíž je Kooperativa součástí. Nápisy jsou odděleny linkou červené barvy, která je 

korporátní barvou koncernu VIG. Na podzim loňského roku byl učiněn další krok a ofi ciální název fi rmy byl pozměněn na 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

V roce 2007 dále pokračovala úzká spolupráce s Českou podnikatelskou pojišťovnou, jíž je Kooperativa stoprocentním 

vlastníkem. 

Z celkového pohledu lze říci, že i v roce 2007 byly v obchodu a produktové nabídce splněny hlavní vytyčené úkoly:

■ Zvýšit ziskovost

■ Posilovat tržní pozici v havarijním pojištění a v pojištění vozidel na leasing

■ Rozšířit pozici na trhu životního pojištění, uspět v segmentu investičních ŽP

■ Udržet vedoucí postavení na trhu v oblasti podnikatelských a hospodářských rizik

■ Inovovat produkty pro malé a střední podnikatele 

■ Prohlubovat strategickou spolupráci s Finanční skupinou České spořitelny

■ Rozpracovat synergické efekty s ČPP       

Získaná ocenění

Kooperativa byla v loňském roce opět úspěšná v mnoha prestižních anketách, které potvrdily silné postavení fi rmy a jejích 

produktů na českém fi nančním trhu.

■ Obhajoba třetího místa v prestižní anketě ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH

■  Předseda představenstva a generální ředitel Kooperativy Vladimír Mráz se stal nositelem čestného titulu Gentleman 

Pro 2007, jenž náleží osobnostem, které ve své profesionální, politické, sportovní, umělecké nebo jiné životní kariéře 

dosáhly skutečně mimořádných úspěchů

■  Produkt IŽP Perspektiva získal prestižní ocenění Životní pojištění roku 2007, a to v rámci soutěže MasterCard 

Banka roku 

■ Titul Nejdynamičtější společnost roku 2007 získala Kooperativa v soutěži Zaměstnavatel roku 2007 
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pojištění, kde meziroční nárůst předepsaného pojistného činil 10,2 %, což je 

téměř trojnásobný růst oproti trhu ČR (3,8 %). Zejména v havarijním pojištění 

má klíčový význam podíl obchodu s leasingovými společnostmi (43 %). V roce 2007 

bylo v povinném ručení pojištěno více než 1,4 mil. vozidel a v havarijním pojištění 

téměř 300 tisíc vozidel.

Loni byl úspěšně uveden na trh nový produkt – komplexní pojištění vozidel 

GLOBAL. Vzhledem ke své jedinečnosti si získává dominantní místo na českém 

pojistném trhu. Základním znakem produktu GLOBAL je jeho univerzálnost. 

Toto pojištění umožňuje stavebnicovým způsobem libovolně kombinovat 

veškerá pojištění týkající se vozidla – tedy povinné ručení, havarijní pojištění 

a celou řadu dodatkových připojištění – jako je např. úrazové pojištění osob 

přepravovaných vozidlem, pojištění zavazadel, čelního skla, dále široké 

asistenční služby či připojištění právní ochrany. Klient všechna pojištění uzavře 

jednou smlouvou. Produkt GLOBAL je určen především pro retailové pojištění 

osobních a užitkových vozidel do 3,5 tuny, ale i pro pojištění motocyklů.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů zaznamenalo kompletní modernizaci 

produktové nabídky, zpřehlednění a aktualizaci veškeré metodiky a podpůrných 

materiálů, zjednodušení všech tiskopisů, podstatné snížení administrativní 

náročnosti při uzavírání pojistných smluv. Dokončena byla obnova pojistných 

smluv uzavřených ještě před povodněmi 2002 a byl úspěšně uveden do provozu 

nový systém poskytování asistence k cestovnímu pojištění – navázání spolupráce 

s Global Assistance. 

Za nejoblíbenější produkt Kooperativy v pojištění majetku občanů v roce 2007 

je možné označit pojištění domácnosti. Klient si může pojištění rozšířit o celou 

řadu připojištění – např. pojištění odpovědnosti za škodu nebo pojištění právní 

ochrany. Pojištění domácnosti od Kooperativy má řadu konkurenčních výhod, 

jako je garance aktuální výše pojistné částky, pojištění se sjednává na novou 

cenu, je zajištěno náhradní ubytování pro klienta, a to vše za příznivou cenu. 

V roce 2007 navíc byla tato produktová řada kompletně modernizována.

V pojištění malých a středních podnikatelů bylo zásadně inovováno standardní 

pojištění podnikatelů TREND 07 a nově k nabídce produktu pojištění přerušení 

provozu pro svobodná povolání. 

V pojištění osob bylo dosaženo významného úspěchu. V kmeni bylo na konci 

roku více než 1,1 mil. smluv pojištění osob, z toho je 891 tis. smluv životního 

pojištění, což znamená nárůst o čtyři a půl procenta oproti stavu ke konci 

roku 2006.

Kromě tradičně úspěšných produktů, jako je důchodové a kapitálové životní 

pojištění, dosáhla Kooperativa výrazného úspěchu s inovovaným produktem 

investičního životního pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Produkt nabízí přehledné 

a nízké poplatky a vše je pro klienty dostatečně srozumitelné. Díky příznivé 

poplatkové politice je navíc hodnota na konci pojištění vyšší než u některých 

obdobných produktů. To ostatně potvrdil i nezávislý odborný časopis Fond 

Shop, kde z hlediska poplatků vyšla PERSPEKTIVA jako nejvýhodnější na trhu. 

Obchodní zástupci Kooperativy společně s externími partnery sjednali loni 

■  1. místo v anketě Pojišťovna roku v oblasti pojištění občanů, pojištění 

průmyslu a podnikatelů, pojištění motorových vozidel a spolupráce s makléři 

za rok 2006 – Kooperativa celkově skončila za sedm ročníků této prestižní 

ankety čtyřikrát zlatá a třikrát stříbrná  

■  2. místo v anketě 100 obdivovaných fi rem ČR v kategorii Pojišťovny a penzijní 

fondy – Kooperativa dosáhla výrazného úspěchu v soutěži, která je součástí 

CZECH TOP 100 

■  23. místo v žebříčku BIZ 100 za rok 2006 - ocenění 100 fi rem s největšími 

výnosy v ČR podle metodiky časopisu Fortune

■  Úspěch ve Zlaté koruně – Produkt OPTIMUM (1. místo) a povinné ručení 

s živelním pojištěním zdarma (2. místo) uspěly v kategorii Neživotní pojištění. 

Stříbrnou korunu si ve své kategorii odneslo pojištění malých a středních 

podnikatelů START.

Investice 

Investiční činnost Kooperativy probíhala v souladu s přijatou strategií v rám-

ci platných rizikových limitů, přičemž se orientovala především na investice 

do českých státních dluhopisů a hypotečních zástavních listů českých bank. 

Společnost nepořizovala a ve svém portfoliu nemá fi nanční instrumenty, kte-

ré znamenají přímou nebo nepřímou expozici vůči americkému hypotéčnímu 

trhu. Skladba fi nančního umístění je v souladu s legislativou upravující oblast 

finančního umísťování pojišťoven a respektuje zásady bezpečnosti, rentability 

a schopnosti v plné míře dostát všem závazkům.

Řízení rizik

Jednou z nejvýznamnějších součástí vnitřního a řídicího kontrolního systému 

pojišťovny je řízení rizik. Protože si vedení společnosti uvědomuje nutnost 

koordinovat a konsolidovat řízení rizik pojišťovny, vznikl v polovině roku 2007 

nový liniový útvar Odbor řízení rizik, který je odpovědný za přípravu a nastavení 

všech souvisejících procesů v pojišťovně a nově i za operační rizika. Pojišťovna 

má vypracován katalog rizik a zmapována nejvýznamnější rizika. Byla zahájena 

příprava strategie řízení, dále postupy, metody a nástroje používané při sledo-

vání jednotlivých rizik.  

Další rozvoj systému řízení podnikových rizik včetně nastavování parametrů 

pro hodnocení rizik projednává pracovní skupina pro rizika, která zahájila svou 

činnost v květnu 2007.

Vývoj v jednotlivých segmentech pojištění a produktová nabídka

V pojištění motorových vozidel dosáhla Kooperativa předepsaného pojistného v roce 2007 

více než 10 mld. Kč, což znamenalo meziroční nárůst o 547 mil. Kč (5,7 %). Nárůstu 

bylo docíleno především v obchodě s leasingovými společnostmi, jejichž podíl na 

celkové předepsaném pojistném činí 28 %, a rychle se rozvíjí i obchod s autoprodejci. 

V tomto segmentu se meziročně navýšilo předepsané pojistné o 0,15 mld. Kč.

V povinném ručení se podařilo eliminovat cenový dumping konkurence a přede-

psané pojistné vzrostlo o 2,3 %. Výborných výsledků bylo dosaženo v havarijním 
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60 tisíc smluv, jejichž prostřednictvím klienti investovali takřka jednu miliardu 

korun. Nevýznamněji se pak na těchto výsledcích podílí společnost KAPITOL 

pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s.

V pojištění hospodářských rizik byl v roce 2007 plně využíván komplexní work-

fl ow systém „IMP“. Jedná se o velmi efektivní informační základnu Centra 

pojištění hospodářských rizik a referátů pojištění hospodářských rizik v agentu-

rách, která zvyšuje přehled o procesu upisování rizik a vyřizování obchodních 

případů, včetně sdílení dokumentů, podporuje kontrolní mechanismy a přispí-

vá ke snížení pracnosti při vypracovávání nabídek a smluv, při sběru dat ap. 

Největší význam má systém IMP při řízení a kontrole procesu upisování rizik 

a dále při koordinaci komplexního přístupu ke klientovi.

Kooperativa se v pojištění hospodářských rizik zapojila v roce 2007 do nové 

aktivity skupiny VIG – programu Vienna International Underwriters (VIU). Cílem 

VIU je poskytovat podporu jednotlivým společnostem skupiny VIG v rámci 

pojištění průmyslových rizik zejména možností přístupu k pojistné kapacitě celé 

skupiny, služeb a know-how celé skupiny VIG. VIU bude působit v rámci skupi-

ny VIG jako mezinárodní síť specializovaných underwriterů, kteří ve spolupráci 

se stávajícími strukturami (underwriting, riskmanagement, likvidace pojistných 

událostí) zabezpečí efektivní vzájemnou komunikaci a přístup k pojistné 

kapacitě pomocí speciálního počítačového systému (Underwriting guidelines), 

na jehož vývoji se Kooperativa též aktivně podílela.

Likvidace pojistných událostí

V oblasti škod fi rma úspěšně zlikvidovala 472 tisíc pojistných událostí, z toho 

160 tisíc na motorových vozidlech. Největší událostí ve škodách byl orkán Kyrill 

(18. – 21. 1. 2007), kdy Kooperativa za více než 20 tisíc pojistných událostí 

(dvakrát více než při povodních 2002) vyplatila klientům 750 mil. Kč a přes 

kalamitní charakter této události dokázala škody řešit rychle, což klienti oceňují 

především – 95 % škod bylo vyřešeno do tří měsíců.

Klíčovou úlohu při hlášení škod sehrává Centrum zákaznické podpory, jelikož 

ve více než polovině případů klienti oznamují tuto skutečnost telefonicky – za 

rok 2007 klienti takto nahlásili 200 000 škodních událostí.

Zatímco rok 2006 lze v Centru likvidace pojistných událostí motorových vozidel 

(CLPU-MV) hodnotit jako rok výkonové a personální stabilizace, rok 2007 lze 

charakterizovat jako rok zahájení kvalitativních změn. 

V roce 2007 bylo v CLPU-MV registrováno 84 954 ks pojistných událostí 

z havarijního pojištění a 75 124 ks pojistných událostí z MTPL, což činí 

meziroční nárůst 2 %. I přes vyšší počet hlášených pojistných událostí a snížení 

počtu likvidátorů se podařilo udržet zůstatek nevyřízených pojistných událostí 

na plánované úrovni. Tohoto cíle bylo dosaženo přijatými opatřeními. Průběh 

likvidace je řízen na denní bázi. V případě zjištění výkonových disproporcí je 

operativně přistoupeno k přerozdělení pojistných událostí v rámci centra 

i regionů. 

V průběhu roku 2007 se konalo systémové vzdělávání likvidátorů v oblas-

ti právní a odborné. Pracovníci LS střediska absolvovali v průběhu roku přes 

80 hodin školení, ve kterém bylo zahrnuto i základní technické seznámení 

s konstrukcí vozidel a technologií oprav ve školicím středisku Automobilky Škoda 

MB. Tento proces byl ukončen povinnou certifi kací likvidátorů na konci roku 2007. 

Úspěšně jej absolvovalo 97 % likvidátorů. Úzká spolupráce s ostatními útvary spo-

lečnosti, dceřinými společnostmi, makléři a leasingovými společnostmi se stala běž-

ným standardem. Cílem těchto aktivit je podpora obchodních aktivit společnosti. 

Centralizace likvidace úrazových a životních pojistných událostí vytváří pod-

mínky pro významnou podporu likvidační činnosti provozním systémem, sni-

žuje náklady na likvidaci a výrazně snižuje životnost pojistných událostí. V roce 

2007 bylo zlikvidováno více než 114 tisíc pojistných událostí, tj. o téměř 6 % 

více než v předchozím roce. 

Spolupráce s Finanční skupinou ČS 

V roce 2007 Kooperativa pokračovala v úspěšném rozvoji spolupráce se stra-

tegickým partnerem Českou spořitelnou. Oboustranně výhodná kooperace 

přinesla velmi dobré výsledky z produktového i fi nančního hlediska.

V loňském roce Česká spořitelna prostřednictvím svých distribučních cest výrazně 

zvýšila prodej cestovního a majetkového pojištění. Od září rozšířila nabídku 

neživotního pojištění o pojištění právní ochrany a od prosince též o asistenční 

služby společnosti Global Assistance. Oba produkty jsou nabízeny k osobním 

účtům České spořitelny a za krátkou dobu jejich uvedení do prodeje byly 

zaznamenány velmi dobré obchodní výsledky. Například právní ochranu si 

pojistilo již deset tisíc klientů.

V uplynulém roce bylo uzavřeno téměř čtyřicet čtyři tisíc smluv na produkty 

Finanční skupiny České spořitelny. Kooperativa se tak stala pro Českou spo-

řitelnu nejvýznamnějším a stabilním dodavatelem stavebního spoření, pen-

zijního připojištění, hypotečních úvěrů a úvěrů pro fyzické osoby. V prodeji 

hypotečních úvěrů vykázala Kooperativa celkový objem produkce 1,2 mld. Kč. 

Produktová nabídka byla rozšířena nově o úvěry pro právnické osoby. 

Kooperativa a její obchodní zástupci nabízejí svým klientům profesionální 

a komplexní zabezpečení pojišťovacích a fi nančních služeb. Klienti jsou kvalitně 

a pohodlně obslouženi „pod jednou střechou“, a tak mohou maximálně využít 

nabízených výhod a benefi tů, které spolupráce s Českou spořitelnou přináší. 

V roce 2007 byly přepážky Kooperativy vybaveny platebními terminály České 

spořitelny, jejich počet průběžně roste. Klienti již druhým rokem využívají 

bankomaty České spořitelny k placení pojistného. To vše přispívá ke spoko-

jenosti zákazníků s našimi službami a k podpoře dobrého a dlouhodobého 

vzájemného vztahu.
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Spolupráce s dalšími partnery

■  Global Assistance – spolupráce v oblasti asistenčních služeb motoristické 

veřejnosti

■  Česká lékařská komora – dohoda o podmínkách pojištění pro členy ČLK 

v pojištění odpovědnosti provozovatele nestátního zdravotního zařízení

■  Česká národní zdravotní pojišťovna – poskytování výhody v rámci cestovního 

pojištění pro pojištěnce ČNZP

■  Národní rada zdravotně postižených ČR – poskytování výhod pro držitele 

průkazů ZTP a ZTP-P v rámci pojištění motorových vozidel, pojištění domác-

nosti, pojištění rodinného domu a bytové jednotky a pojištění odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Centrum zákaznické podpory 

Centrum zákaznické podpory zabezpečuje vedle pořizování a správy standard-

ních pojistných smluv rovněž centralizaci spisové služby a telefonickou komu-

nikaci se stávajícími a potenciálními zákazníky. Loni již třetím rokem klienti 

komunikovali s pojišťovnou prostřednictvím jedné korespondenční adresy, 

jednoho telefonního čísla a jedné ofi ciální e-mailové adresy. V roce 2007 bylo 

zákaznickou linkou odbaveno téměř milion zákazníků. V listopadu nadto 

pracovníci Call Centre odbavili čtyřmiliontého volajícího klienta od počátku 

fungování tohoto pracoviště (zahájeno 1. 10. 1999). V posledních letech 

pokračuje rostoucí trend elektronické komunikace zákazníků s pojišťovnou. 

V roce 2007 bylo zodpovězeno celkem 40 730 elektronických zpráv (oproti 

24 570 v roce 2006). 

Klienti však mají i nadále možnost řešit své požadavky osobně u přepážek. 

V tomto případě jsou veškeré dokumenty distribuovány prostřednictvím cent-

rální podatelny jednotlivým útvarům. Na konci loňského roku bylo v centrální 

spisovně uloženo 17 milionů spisových dokumentů. CZP zajišťuje také vývoj 

a správu vnitropodnikového zdroje informací, tedy intranetu a e-learningu 

společnosti. V minulém roce byly v oblasti intranetu započaty práce na vývoji 

redakčního systému pro správu tohoto média. Dále metodicky řídí pracovníky 

přepážek v zajišťování klientského servisu. V minulém roce se podařilo do 

ostrého provozu zavést digitalizaci pojistně-technické dokumentace, která 

zabezpečila rychlejší zpracovávání klientských požadavků. 

V roce 2007 bylo rovněž započato s výstavbou nového technologického parku 

v Modřicích, ve kterém se počítá s umístěním stávajících brněnských pracovišť CZP. 

Předpokládá se, že otevřeno bude v dubnu 2008. 

Úsek informačních technologií

V roce 2007 byl nasazen systém Elektronických změnolístků, který eviduje 

a sleduje stav zpracovávání uživatelských požadavků přicházejících do pojišťov-

ny. Je založen na vstupu přes různé kanály (Call Centre, přepážky, obchodní 

služba) a formalizuje zpracovávání těchto požadavků přes Centrální podatelnu 

až na obrazovku příslušného pracovníka a jeho zpracování. Stav vyřizování 

požadavku je plně dohledatelný a termíny jsou sledovány. Elektronicky vytvo-

řené nebo naskenované dokumenty jsou ukládány ke smlouvě do digitálního 

archivu a jsou následně přístupné.

Hlavním projektem roku 2007 byla implementace projektu Golem Business 

Partner, který ve třech etapách napojil partnery v systému Golem na modul 

Business Partner připravovaného nového provozního systému SAP. Realizace 

vyžadovala komplikované vnitřní změny v Golemu a napojení na systém SAP. 

Nyní jsou klienti zakládáni a spravováni v systému SAP a data jsou mezi systémy 

Golem a SAP replikována. Jedná se o přípravu na implementaci celého systému 

SAP, plánovanou na 2. čtvrtletí 2008.

Pro potřeby obchodní služby byl vyvinut a do praxe zaveden Informační systém 

obchodní služby (ISOS). Tento systém podporuje modelování a sjednávání po-

jistné smlouvy. Zároveň poskytuje pracovníkům obchodní služby důležité údaje 

o portfoliu pojistných smluv jejich klientů. Umožňuje tak adresně reagovat na 

aktuální klientské potřeby a požadavky. Automatizace navazujícího přenosu dat 

do provozního systému pak výrazně zvyšuje efektivitu správy pojistných smluv.

V závěru roku 2007 byla úspěšně zavedena správa klientských dat v systému 

SAP. Spolu s úpravou souvisejících procesů přispívá tento krok ke zvýšení kvality 

dat, a tím i služeb zákazníkům. Jde zároveň o první etapu projektu imple-

mentace informačního systému SAP-SMILE, vyvíjeného v rámci skupiny Vienna 

Insurance Group.

Interní audit

Úsek interního auditu se soustředil zejména na kontrolu opatření k odstranění 

hlavních příčin dřívějších stížností a na oblasti s nedostatečnými výsledky. Zlep-

šení kvality poskytovaných služeb se projevilo ve snížení počtu oprávněných 

stížností o 61 %. Rovněž v boji proti pojistnému podvodu bylo důslednějším 

využíváním systému pro detekci a šetření pojistného podvodu dosaženo zvýšení 

uchráněné hodnoty o 38 % a počtu prokázaných podvodů o 91 %.

Certifi kace přepážkové služby

Přepážková obchodní služba je tváří Kooperativy. Je důležité, aby si klienti, 

odcházející z přepážky, odnášeli domů nejen pojistnou smlouvu, ale také uspo-

kojení a dobrý pocit z toho, že bylo vyhověno všem jejich požadavkům. Aby 

tento obrázek, který si klient o Kooperativě odnáší, byl co nejlepší, bylo nutné 

nastavit určité znalostní standardy, které jsou nezbytné pro poskytování kvalit-

ního klientského servisu.

Zaměstnanec na pozici přepážkového pracovníka musí projít minimálně 

půlročním zaškolením ve všech oblastech činnosti, jimiž jsou: obchodní 

činnost, provoz pojištění a klientský servis, a teprve poté se může podrobit 

certifi kační zkoušce před zkušební komisí. Samotná zkouška se skládá z ově-

ření teoretických znalostí a praktických dovedností. Po úspěšném absolvování 

obdrží přepážkový pracovník certifi kát. 
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■ Technické rezervy - neživotní pojištění  51 %

■  Technické rezervy - životní pojištění 49 %

Struktura technických rezerv 

k 31. 12. 2007 – hrubá výše

49 % 51 %
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Certifikovat přepážkovou službu Kooperativa začala počátkem roku 2007 

a k 31. 12. 2007 ji úspěšně absolvovalo již 330 pracovníků vykonávající činnosti 

přepážkové služby. Certifi kace přepážkové služby přináší kvalitnější klientský 

servis a zavádí jednotné standardy znalostí odborných činností vykonávaných 

na přepážkách v rámci celé republiky. 

Zajištění

Zajistný program Kooperativy byl loni obdobně jako v minulých letech vytvo-

řen v souladu s konzervativní zajistnou fi lozofi í skupiny VIG. Výše jednotlivých 

vlastních vrubů byla sjednána tak, aby byl maximálně snížen potenciální ne-

gativní dopad na hospodaření pojišťovny v případě velkých jednotlivých nebo 

kumulativních škod. V roce 2007 nastala významná změna v zajistném krytí 

katastrofi ckých škod. Ve spolupráci se zajistnými makléři Benfi eld a AON byla 

vytvořena společná zajistná kapacita pro celou skupinu VIG na úrovni dale-

ko přesahující 250letou návratnost škody. Současně tento skupinový program 

znamenal pro Kooperativu podstatné snížení čistého vlastního vrubu, což se 

projevilo pozitivně u katastrofi cké události z vichřice Kyrill. Maximální kapacity 

ostatních zajistných programů zůstaly zachovány na úrovni minulých let s tím, 

že poskytovaly pro upisování rizik dostatečný prostor. 

Skladba zajistitelů v jednotlivých zajistných programech zůstala v porov-

nání s předchozími roky v podstatě zachována. Kooperativa a celá skupina 

VIG vychází při výběru zajistitelů z ratingového hodnocení agentury Standard 

& Poor´s, přičemž zajistitelé Kooperativy jsou v nejvyšší ratingové kategorii A. 

Mezi největší zajistitele Kooperativy patří již tradičně dvě největší světové zajiš-

ťovny Swiss Re a Munich Re. 

Marketing

Pojišťovna Kooperativa se dlouhodobě soustřeďuje na tři hlavní oblasti 

sponzoringu. Přispívá na projekty v oblasti sportu a kultury a účastní se řady 

charitativních akcí.

Spojení značky Kooperativa se sportem je v souladu s týmovým duchem a pro-

fesionálním přístupem, který se snaží uplatňovat ve všech oblastech práce. Je 

dlouhodobě generálním partnerem Českého volejbalového svazu a svoji značku 

spojuje s volejbalovou Kooperativa extraligou. Ve spolupráci se strategickým part-

nerem Českou spořitelnou je Kooperativa od roku 2005 hlavním partnerem 

největšího cyklistického seriálu v České republice Kolo pro život. Od roku 1993 

je Kooperativa generálním partnerem prestižního Mezinárodního hudebního 

festivalu v Českém Krumlově, který každoročně nabízí koncerty vážné hudby 

s našimi nejlepšími umělci i předními účinkujícími z celého světa.

Kooperativa spojila loni své jméno i s hudební skupinou Čechomor jako generální 

partner koncertního turné pod názvem Čechomor Kooperativa tour 2007. Tur-

né je zároveň spjato s podporou charitativního projektu – finanční prostředky 

z prodeje propagačních předmětů na vybraných koncertech a z dárcovských 

zpráv DMS budou věnovány společnosti Pomocné tlapky. Tuto společnost 

Kooperativa podporuje od roku 2003. Její činností je chov a výcvik psů pro 

zdravotně postižené občany v celé České republice.

Pojišťovna chce přispět k tomu, aby se ve společnosti zmenšovala bariéra mezi 

zdravými a postiženými. Právě proto je jednou z hlavních oblastí její sponzorin-

gové strategie charita. 

V mediálních kampaních byla v loňském roce nejvyšší pozornost věnována re-

klamní kampani na pojištění vozidel (Kooperativa – pojišťovna, která rozumí 

autům), včetně úspěšnému zavedení webportálu Automiláček. Velmi úspěšná 

byla rovněž letní reklamní kampaň na hradech, zámcích a dalších turisticky 

zajímavých místech.

Vstup do oblasti zdravotní péče

Kooperativa loni úspěšně vstoupila do zdravotnictví a v budoucnu v něm hodlá 

expandovat. Firma se v souladu se smlouvami uzavřenými v roce 2007 stala od 

1. ledna 2008 majoritním akcionářem nemocnice Mělník, která by se měla stát 

moderním zdravotnickým zařízením s vysokým standardem péče o pacienty, 

příjemnou atmosférou a technickým vybavením na vysoké úrovni. Investice by 

během let 2008-2009 měly dosáhnout 120 milionů korun – zejména do rekon-

strukcí budov, do nových operačních sálů a do kompletní obnovy přístrojového 

vybavení včetně informačního systému. Kooperativa je na českém trhu pověstná 

svou kvalitní péčí o klienty a o jejich potřeby a tyto hodnoty bude promítat 

i do péče o pacienty. Aktivity Kooperativy v této oblasti souvisí také s faktem, 

že VIG má se zdravotním pojištěním a provozováním zdravotnických zařízení 

rozsáhlé a letité zkušenosti. 

Makroekonomické prostředí České republiky

Rok 2007 byl ve znamení pokračujícího vysokého ekonomického růstu. Reálný 

růst HDP podle zpřesněných odhadů dosáhl hodnoty 6,5%, což je jeden 

z nejvyšších ekonomických růstů v EU. Průměrný růst v EU dosáhl podle odhadů 

přibližně 3%. Pro další roky je všeobecně očekáván pokles tempa hospodář-

ského růstu, přesto by se měl pohybovat okolo 4,5%. Růst HDP v roce 2007 

byl tažen zejména domácí poptávkou v důsledku vysoké spotřeby domácností. 

Vysoký hospodářský růst sebou přinesl zvýšení poptávky po pracovních silách. 

To se kladně projevilo na klesající nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti (dle 

metodiky ČSÚ) klesla na 5,3% ze 7,1% v roce 2006. Poslední čtvrtletí roku 

2007 přineslo výrazné zvýšení meziroční infl ace. Na tomto růstu cen se podílely 

zejména vnější faktory, a to světový růst cen energetických zdrojů a potravin. 

Spotřebitelské ceny vzrostly ke konci roku o 5,4%. Předpokládá se, že po ode-

znění vnějších faktorů se míra infl ace vrátí k hodnotě okolo 3%. Průměrná 

měsíční nominální mzda v roce 2007 vzrostla o 7,3%. V roce 2007 pokračovalo 

posilování koruny vůči euru a americkému dolaru. Ke konci roku dosáhl kurz 

CZK/EUR hodnoty 26,62.
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Dozorčí rada obdržela od představenstva roční účetní závěrku 2007 a zprávu o podnikatelské činnosti a stavu společnosti 

k 31. 12. 2007, které prohlédla a pečlivě zkontrolovala. Výsledkem této kontroly je jednomyslné usnesení dozorčí rady schválit 

představenstvem sestavenou roční účetní závěrku a souhlas s návrhem představenstva na rozdělení zisku.

Dozorčí rada dále informuje, že měla příležitost jako celek, tak i jednotlivě, prostřednictvím svého předsedy a jeho zástupců, 

kontrolovat vedení společnosti. K tomuto účelu sloužila i opakovaná jednání se členy představenstva, která dávají dostatečná 

vysvětlení a důkazy o vedení obchodů na základě knih a písemností.

V roce 2007 se konala jedna řádná a jedna mimořádná valná hromada jakož i čtyři zasedání dozorčí rady. 

Dozorčí rada dále sděluje valné hromadě, že roční účetní závěrka 2007 byla ověřena auditorskou fi rmou KPMG Česká 

republika Audit, spol. s r.o., že dozorčí rada audit obdržela, prohlédla a projednala, a že tato kontrola podle jejího 

závěrečného výsledku nedává podnět k připomínkám. Dozorčí rada prohlašuje, že ke zprávě auditora nechce nic doplnit. 

Vídeň, březen 2008 

Dr. Günter Geyer

předseda dozorčí rady

 Zpráva 
dozorčí rady
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…jestli bude vát vždy 

jen příznivý vítr…



 Zpráva 
auditora
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Vienna Insurance Group je vedoucí pojišťovací skupinou v Rakousku a jedním z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě. 

Jako univerzální pojišťovna nabízí svým zákazníkům inovativní produkty a moderní pojistná řešení v neživotním, úrazovém, 

životním a zdravotním pojištění.

Vedoucí postavení ve střední a východní Evropě

Jako jeden z prvních pojišťovacích koncernů Vienna Insurance Group brzy rozpoznala příležitosti k růstu ve sjednocené Evropě 

a cílevědomě je využila. Dnes patří mezi nejvýznamnější hráče ve střední a východní Evropě. Zatím 23 trhů* Vienna Insurance 

Group leží od Turecka na jihu až po Estonsko na severu a od Vaduzu na západě až po Vladivostok na východě. Vznikla tak 

široká geografi cká diverzifi kace. Vienna Insurance Group patří mezi vedoucí pojišťovny na trhu v Rakousku, České republice, na 

Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Albánii a Gruzii. Ve srovnání s ostatními mezinárodními pojišťovacími koncerny je Vienna 

Insurance Group na svých klíčových trzích ve střední a východní Evropě na prvním místě v neživotním pojištění a celkově na 

výtečném druhém místě. 

* v případě povolení úřadů

Jasná strategie růstu

Mnoho let uplatňuje Vienna Insurance Group jasnou strategii hodnotově orientovaného růstu. Hlavním cílem je přitom záměr 

být lídrem, což platí pro skupinu jako celek, i pro management a jednotlivé zaměstnance. Strategií Vienna Insurance Group je 

podporovat expanzi v silně rostoucím regionu střední a východní Evropy selektivním vstupem na jednotlivé trhy, organickým 

růstem a upevňováním vedoucího postavení ve spokojenosti zákazníků se službami tak, že soustavně zlepšuje svou nabídku. 

Kromě silného postavení na trhu přitom skupina staví na optimálním přístupu k zákazníkům prostřednictvím většího počtu 

prodejních cest, na důsledném využívání součinnosti a širokém rozložení rizika. Široká diverzifi kace trhů a produktů vede 

k přiměřeně solidní struktuře obchodu, odrážející se i ve vynikajícím ratingu (Standard & Poor’s: A+ s pozitivním výhledem). 

Dalším důležitým faktorem úspěchu je strategie více značek – na všech trzích sází Vienna Insurance Group na sílu osvědčených 

tradičních značek.

Pure play ve střední a východní Evropě

Koncern Vienna Insurance Group má nejlepší pozici pro to, aby se podílel na rostoucí životní úrovni a s tím spojené zvýšené po-

třebě pojištění v zemích střední a východní Evropy. V roce 2007 překročil podíl společností ze zemí střední a východní Evropy na 

celkovém pojistném koncernu* již 40 %, v neživotním a úrazovém pojištění už dosahuje téměř 60 %. Žádná jiná mezinárodní 

pojišťovna nedosahuje v tomto silně rostoucím regionu tak vysokého podílu na svém celkovém pojistném. 

* předběžné, nekonsolidované údaje za rok 2007

Kotace na vídeňské a pražské burze

Od roku 2005 je akcie Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group kótována v segmentu primárního trhu na 

vídeňské burze a je součástí hlavního indexu ATX. Výkonnost akcie v posledních letech je velmi potěšující – odráží důvěru fi nanč-

ních trhů v podnik. V zájmu dalšího zvýšení atraktivity pro investory a posílení přítomnosti skupiny ve střední a východní Evropě 

i na kapitálovém trhu je akcie od začátku února 2008 kótována i na pražské burze. Od 1. února 2008 se akcie navíc obchodují 

pod mezinárodním názvem Vienna Insurance Group se zkratkou cenného papíru VIG. 
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Cíle a strategie Vienna Insurance Group
Dodržíme, co slibujeme

Čísla z posledních let dokazují, že Vienna Insurance Group svou strategii realizuje úspěšně. Dokonce ještě vyšší než průměrný 

růst pojistného celé skupiny Vienna Insurance Group v letech 2004-2006 ve výši 19,8 % ročně je přitom růst zisku před zdaně-

ním, který ve stejném období vzrostl průměrně o 43,5 % ročně. Skupina tak své původní cíle značně překonala. Rozhodujícím 

způsobem k tomu přispěl i dynamický růst společností ze zemí střední a východní Evropy. Vienna Insurance Group profi tuje ze 

své včasné angažovanosti v těchto zemích a dnes už kromě odpovídajícího růstu pojistného solidně přispívá i k hospodářskému 

výsledku. Předepsané pojistné v tomto regionu vzrostlo konkrétně v letech 2004-2006 průměrně o 36,8 % ročně, zisk před 

zdaněním se v tomto období zvýšil průměrně o 40,3 % ročně.  

 

Střední a východní Evropa – náš rostoucí trh s budoucností

Region střední a východní Evropy dává pojišťovnictví značné příležitosti k růstu. Expanze Vienna Insurance Group ve státech 

střední a východní Evropy staví na obchodním potenciálu, který se zakládá v podstatě na dvou faktorech:

■  propojištěnost (pojistné na hlavu) je ve střední a východní Evropě výrazně nižší než v západní Evropě, 

■  pojistné trhy vykazují nadprůměrně vysokou míru růstu. 

Navíc životní úroveň obyvatel zemí střední a východní Evropy roste díky rychlému hospodářskému růstu a pokračující integraci 

do Evropské unie. Poptávka po fi načních službách se velmi rozvinula s cílem pojistit vytvořené majetkové hodnoty a zajistit 

životní úroveň. V dynamicky se rozvíjejících ekonomikách, jako je prostor střední a východní Evropy, proto mají pojistné trhy vyšší 

potenciál růstu než tyto ekonomiky samotné. Díky těmto faktorům je střední a východní Evropa pro Vienna Insurance Group 

velmi zajímavá. 

I do budoucna máme spoustu plánů

Do dalších let má Vienna Insurance Group ctižádostivé plány. Důslednou realizací své strategie usiluje o dosažení objemu pojistného 

za rok 2010 kolem 10 mld. eur. Ve srovnání se současnou hodnotou to znamená průměrný roční růst kolem 14 %. Zisk před zdaně-

ním má přitom při očekávaném průměrném ročním růstu ve výši cca 21 % i nadále růst rychleji než objem pojistného a do roku 2010 

se má zvýšit na 770 mil. eur. Bližší informace o jednotlivých společnostech koncernu naleznete na www.viennainsurancegroup.com 

nebo ve výroční zprávě koncernu WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP.

Propojištěnost 2007:
Dlouhodobý potenciál růstu na trzích střední a východní Evropy

Pojistné na hlavu v USD (Zdroj: Sigma 4/2007)
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Výkaz zisků
a ztrát

  Legenda Číslo 2007 2007 2007 2006

     řádku Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 I.  TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ  x x x x

 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 11 x x x x

   a) předepsané hrubé pojistné 12 22 205 952 x x x

   b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 13 5 493 845 16 712 107 x x

   c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) 14 77 759 x x x

   d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) 15 104 161 181 920 16 530 187 15 099 092

 2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) 

    z Netechnického účtu (položka III.6.) 16 x x 279 355 427 627

 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 17 x x 454 340 686 852

 4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 18 x x x x

   a) náklady na pojistná plnění: 19 x x x x

    aa) hrubá výše 20 11 841 581 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 21 2 442 122 9 399 459 x x

   b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: 22 x x x x

    aa) hrubá výše 23 1 153 000 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 24 147 015 1 300 015 10 699 474 10 745 928

 5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) 25 x x 26 329 14 674

 6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 26 x x 172 100 101 112

 7. Čistá výše provozních nákladů: 27 x x x x

   a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 28 x 2 751 938 x x

   b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 29 x -39 027 x x

   c) správní režie 30 x 1 914 858 x x

   d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 31 x 1 542 867 3 084 902 2 927 637

 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 32 x x 2 399 299 2 225 716

 9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) 33 x x -47 402 -85 766

 10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu 

   k neživotnímu pojištění (položka III.1.) 34 x x 929 180 284 270

30 31

...jestli se někdy 

nepřepočítáme...



  Legenda Číslo 2007 2007 2007 2006

     řádku Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

  III. NETECHNICKÝ ÚČET  x x x x

 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 74 x x 929 180 284 270

 2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) 75 x x 538 518 855 006

 3. Výnosy z finančního umístění (investic): 76 x x x x

   a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, 

    které pocházejí z ovládaných osob 77 x 73 287 x x

   b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním 

    uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:            78 x x x x

    aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 79 126 349 x x x

    bb) výnosy z ostatních investic 80 303 156 429 505 x x

   c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 81 x 153 452 x x

   d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 82 x 1 729 178 2 385 422 2 614 439

 4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) 

   z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) 83 x x  

 5. Náklady na finanční umístění (investice): 84 x x x x

   a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 85 x 60 532 x x

   b) změny hodnoty finančního umístění (investic) 86 x 304 240 x x

   c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 87 x 1 741 295 2 106 067 2 186 812

 6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet 

   k neživotnímu pojištění (položka I.2.) 88 x x 279 355 427 627

 7. Ostatní výnosy 89 x x 152 936 129 162

 8. Ostatní náklady 90 x x 163 093 156 740

 9. Daň z příjmů z běžné činnosti 91 x x 375 134 169 611

 10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění 92 x x 1 082 407 942 087

 11. Mimořádné náklady 93 x x 1 722 3 112

 12. Mimořádné výnosy 94 x x 11 165 37 616

 13. Mimořádný zisk nebo ztráta 95 x x 9 443 34 504

 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 96 x x 2 751 9 070

 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 97 x x 2 348 3 147

 16. Zisk nebo ztráta za účetní období 98 x x 1 086 751 964 374

  Legenda Číslo 2007 2007 2007 2006

     řádku Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

  II.  TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ  x x x x

 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 35 x x x x

   a) předepsané hrubé pojistné 36 x 6 901 280 x x

   b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 37 x 7 911 x x

   c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, 

    očištěná od zajištění (+/-) 38 x -28 973 6 922 342 6 332 083

 2. Výnosy z finančního umístění (investic): 39 x x x x

   a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, 

    které pocházejí z ovládaných osob 40 x 34 148 x x

   b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), 

    se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 41 x x x x

    aa) výnosy z pozemků a staveb - nemovitostí 42 17 587 x x x

    bb) výnosy z ostatních investic 43 750 060 767 647 x x

   c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 44 x 137 814 x x

   d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 45 x 804 574 1 744 183 785 769

 3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 46 x x 121 901 11 127

 4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 47 x x 233 617 274 786

 5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 48 x x x x

   a) náklady na pojistná plnění: 49 x x x x

    aa) hrubá výše 50 2 458 742 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 51 35 2 458 707 x x

   b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: 52 x x x x

    aa) hrubá výše 53 81 622 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 54 1 263 80 359 2 539 066 1 359 067

 6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): 55 x x x x

   a) rezervy v životním pojištění: 56 x x x x

    aa) hrubá výše 57 2 360 622 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 58  2 360 622 x x

   b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění 59 x 757 831 3 118 453 3 342 751

 7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 60 x x 21 127 18 210

 8. Čistá výše provozních nákladů: 61 x x x x

   a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 62 x 1 688 344 x x

   b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 63 x -550 797 x x

   c) správní režie 64 x 320 690 x x

   d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) 65 x 1 855 1 456 382 1 498 275

 9. Náklady na finanční umístění (investice): 66 x x x x

   a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 67 x 14 238 x x

   b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 68 x 190 597 x x

   c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 69 x 797 212 1 002 047 148 190

 10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 70 x x 132 865 6 860

 11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 71 x x 213 585 175 406

 12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) 

   na Netechnický účet (položka III.4.) 72 x x  

 13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu 

   k životnímu pojištění (položka III.2.) 73 x x 538 518 855 006
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 Legenda  2007 2007 2007 2006

      Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

 I.  AKTIVA

 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál     

 B.  Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:  3 787 726 3 064 529 723 197 1 383 883

   a) zřizovací výdaje     

   b) goodwill  3 068 798 2 403 892 664 906 1 278 666

 C. Finanční umístění (investice)  39 559 646  39 559 646 35 646 455

 I.  Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:  2 034 840  2 034 840 1 171 814

     a) provozní nemovitosti  1 986 073  1 986 073 1 123 832

 II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních  4 571 687  4 571 687 4 446 467

 1. Podíly v ovládaných osobách  4 397 081  4 397 081 4 263 716

 2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 24 023  24 023 24 023

 3. Podíly s podstatným vlivem  150 583  150 583 158 728

 4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka 

   podstatný vliv, a půjčky těmto osobám

 III. Jiná finanční umístění  32 953 119  32 953 119 30 028 174

 1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly  2 356 240  2 356 240 2 962 651

 2. Dluhové cenné papíry  28 563 537  28 563 537 24 848 332

 3. Finanční umístění v investičních sdruženích     

 4. Ostatní půjčky     

 5. Depozita u finančních institucí  2 033 342  2 033 342 2 038 664

 6. Ostatní finanční umístění     178 527

 IV. Depozita při aktivním zajištění     

 D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 946 319  946 319 293 899

 

 Legenda  2007 2007 2007 2006

      Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

 E. Dlužníci  3 424 582 720 073 2 704 509 2 641 156

  I.  Pohledávky z operací přímého pojištění   2 513 423 681 681 1 831 742 2 042 916

 1. Pohledávky za pojistníky, z toho:                                           2 386 232 580 680 1 805 552 2 032 437

     a) pohledávky za ovládanými osobami  1 449  1 449 

     b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka  podstatný vliv    

 2. Pohledávky za makléři, z toho:                                           127 191 101 001 26 190 10 479

     a) pohledávky za ovládanými osobami     

   b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv    

 II. Pohledávky z operací zajištění, z toho:  285 388 14 628 270 760 93 670

   a) pohledávky za ovládanými osobami     

   b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv    

 III. Ostatní pohledávky, z toho:  625 771 23 764 602 007 504 570

     a) pohledávky za ovládanými osobami  20 727  20 727 31 338

     b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv    

 F.  Ostatní aktiva  1 245 113 639 602 605 511 499 321

 I.  Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky 

   a stavby (nemovitosti), a zásoby  1 092 863 639 170 453 693 348 070

 II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně  152 250 432 151 818 151 251

 III. Jiná aktiva     

 G. Přechodné účty aktiv  2 583 357  2 583 357 1 873 135

 I.  Naběhlé úroky a nájemné  50 035  50 035 39 955

 II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:  1 957 757  1 957 757 1 367 933

   a) v životním pojištění  1 501 674  1 501 674 950 877

   b) v neživotním pojištění  456 083  456 083 417 056

 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:  575 565  575 565 465 247

   a) dohadné položky aktivní  308 082  308 082 213 022

 AKTIVA CELKEM  51 546 743 4 424 204 47 122 539 42 337 849

34 35

Rozvaha



 

 Legenda  2007 2007 2006 2006

      Hrubá výše Čistá výše Hrubá výše Čistá výše

 II.  PASIVA

 A.  Vlastní kapitál   8 155 437  7 826 242

 I.  Základní kapitál, z toho:   3 000 000  2 800 000

   a) změny základního kapitálu

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

    (s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li tuto hodnotu, 

    s uvedením jejich účetní hodnoty) 

 II. Emisní ážio   37 875  37 875

 III. Rezervní fond na nové ocenění

 IV. Ostatní kapitálové fondy   448 256  1 369 038

 V.  Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku   3 549 142  2 654 955

 VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období 

   nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období   33 413

 VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období   1 086 751  964 374

 B. Podřízená pasiva   251 973

 C. Technické rezervy   33 070 325  29 071 885

 1. Rezerva na nezasloužené pojistné

   a) hrubá výše  4 356 472  4 307 687

   b) podíl zajišťovatelů (-)  952 676 3 403 796 1 056 838 3 250 849

 2. Rezerva pojistného životních pojištění

   a) hrubá výše  17 934 342  15 573 720

   b) podíl zajišťovatelů (-)   17 934 342  15 573 720

 3. Rezerva na pojistná plnění

   a) hrubá výše  15 553 143  14 318 520

   b) podíl zajišťovatelů (-)  6 642 700 8 910 443 6 788 451 7 530 069

 4. Rezerva na prémie a slevy

   a) hrubá výše  195 643  180 731

   b) podíl zajišťovatelů (-)  36 344 159 299 41 591 139 140

 5. Vyrovnávací rezerva   734 706  782 108

 6. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry

   a) hrubá výše  579 734  474 323

   b) podíl zajišťovatelů (-)   579 734  474 323

 7. Rezerva pojistného neživotních pojištění

   a) hrubá výše  3 099  2 894

   b) podíl zajišťovatelů (-)   3 099  2 894

 8. Jiné technické rezervy

   a) hrubá výše  1 344 906  1 318 782

   b) podíl zajišťovatelů (-)   1 344 906  1 318 782

 D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník  946 319  293 899

 E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty   149 979  111 089

 1. Rezerva na důchody a podobné závazky

 2. Rezerva na daně     

 3. Ostatní rezervy   149 979  111 089

 

 Legenda  2007 2007 2006 2006

      Hrubá výše Čistá výše Hrubá výše Čistá výše

 F.  Depozita při pasivním zajištění

 G. Věřitelé   2 343 801  2 344 496

 I.  Závazky z operací přímého pojištění, z toho:   1 654 630  1 375 926

   a) závazky vůči ovládaným osobám   61 799  46 243

   b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 

 II. Závazky z operací zajištění, z toho:   99 611  55 962

   a) závazky vůči ovládaným osobám

   b)  závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 

 III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:     

   a)  závazky vůči ovládaným osobám, z toho

    aa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky

   b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, z toho 

    ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky     

 IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho:   348  500 348

   a) závazky vůči ovládaným osobám

   b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv  

 V.  Ostatní závazky, z toho:   589 212  412 260

   a)  daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení   191 032  144 302

   b) závazky vůči ovládaným osobám   53 301  5 828

   c) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 

 VI. Garanční fond Kanceláře

 H. Přechodné účty pasiv   2 204 705  2 690 238

 I.  Výdaje příštích období a výnosy příštích období   1 347 826  1 653 327

 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:   856 879  1 036 911

   a) dohadné položky pasívní   856 879  1 036 911

 PASIVA CELKEM   47 122 539  42 337 849
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     Základní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Nerozdělený Zisk Celkem

     kapitál ážio fondy fondy rozdíly zisk (ztráta)

 ZŮSTATEK K 1. 1. 2006 2 800 000 37 875 123 977 2 544 010 613 757  948 873 7 068 492

 Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 

 nezahrnuté do hospodářského výsledku     -146 880   -146 880

 Čistý zisk/ztráta za účetní období        964 374 964 374

 Dividendy       -40 000 -40 000

 Převody do fondů   47 444 861 429   -908 873 

 Použití fondů    -20 368    -20 368

 Emise akcií        

 Inventarizační přebytky    647    647

 Ostatní změny    -23    -23

 ZŮSTATEK K 31. 12. 2006 2 800 000 37 875 171 421 3 385 695 466 877  964 374 7 826 242

 ZŮSTATEK K 1. 1. 2007 2 800 000 37 875 171 421 3 385 695 466 877  964 374 7 826 242

 Fúze se společností Celetná 25, s.r.o.   5 746 -109 273 -4 536 12 491 22 023 -73 549

 Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 

 nezahrnuté do hospodářského výsledku     -807 038   -807 038

 Čistý zisk/ztráta za účetní období        1 086 751 1 086 751

 Dividendy       -56 000 -56 000

 Převody do fondů   49 321 860 154  20 922 -930 397 

 Použití fondů    -21 002    -21 002

 Emise akcií 200 000       200 000

 Inventarizační přebytky    65    65

 Ostatní změny    -32    -32

 ZŮSTATEK K 31. 12. 2007 3 000 000 37 875 226 488 4 115 607 -344 697 33 413 1 086 751 8 155 437

I.    OBECNÝ OBSAH

I. 1.  Charakteristika a hlavní aktivity 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. března 1993 (IČO 47116617, DIČ 001-47116617).

 Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2007*)    

 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rakouská republika  89,65 % 

 VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r.o., Praha               2,07 % 

 Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha               8,28 % 

 Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2006*)     

 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rakouská republika  85,46 % 

 VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r.o., Praha   2,21 % 

 Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha   12,33 % 

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 1. března 1993. Společnost se zabývá pojišťovací a zajišťovací činností od roku 1993.

Společnost provozuje pojistná odvětví životních i neživotních pojištění.

*) Jde o podíl na základním kapitálu včetně prioritních akcií bez hlasovacího práva. 

Podíl akcionářů na kmenových akciích je následující:  

 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rakouská republika  – 92,64 % (2006: 92,34 %), 

 VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha – 4,13 % (2006: 4,43 %),

 Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha – 3,23 % (2006: 3,23%). 

Sídlo společnosti:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Templová 747

110 01   Praha 1
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Významné skutečnosti

Dne 1. ledna 2007 uplatnila společnost opci na nákup podílu ve společnosti Celetná 25, s.r.o. K témuž dni proběhla fúze společnosti a společnosti 

Celetná 25, s.r.o., kde nástupnickou organizací je Kooperativa pojišťovna, a.s.

Dne 1. ledna 2007 koupila společnost 70% podíl ve společnosti AIS Servis s.r.o., která je dodavatelem a provozovatelem provozního systému Kooperativy 

pojišťovny, a.s. V souvislosti s tímto nákupem uzavřela společnost opční dohodu na nákup zbývajícího podílu.

Ke dni 13. září 2007 byla založena Mělnická zdravotní a.s., ve které má společnost 70% majetkovou účast. Nákup Nemocnice s poliklinikou Mělník 

pro tuto novou dceřinou společnost nabude právní moci dne 1. ledna 2008. V průběhu roku 2007 byla složena Mělnickou zdravotní a.s. záloha na 

nákup nemocnice ve výši 81 mil. Kč.

V rámci restrukturalizace společnosti Unigeo a.s., která byla vyvolána přípravou na prodej části společnosti a potřebou vybudování technického centra 

v Brně-Modřicích, vznikla v roce 2007 odštěpením od společnosti Unigeo a.s. nová dceřiná společnost Koordita, kde má společnost 100% majetkovou 

účast.

I. 2.  Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále 

jen „zákon o pojišťovnictví“), se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostřed-

kovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla, v platném znění (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými 

právními předpisy.

I. 3.  Východiska pro přípravu účetní závěrky  

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 

vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“), českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují 

podle vyhlášky 502/2002 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy.

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace společnosti.

I. 4.  Důležité účetní metody

(a)   Předepsané pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti, zda se tyto 

částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

(b)   Náklady na pojistná plnění

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují 

externí a interní náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky 

pojišťovny.

O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

(c)   Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv. 

(d)   Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v průběhu běžného účetního 

období, která se vztahuje k výnosům následujících účetních období. Ke konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených 

pořizovacích nákladů, a to v neživotním pojištění na základě testu postačitelnosti pojistného a v životním pojištění na základě testu postačitelnosti 

technických rezerv životního pojištění.

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2007:

Členové představenstva

Ing. Vladimír Mráz Praha 7, U Letenského sadu 6, Česká republika

Dr. Hans – Peter Hagen Wien, Laudon Gasse 20/10, Rakouská republika

JUDr. Hana Machačová Praha 4, Šeberov, Pod Vsí 312, Česká republika

Jaroslav Dostal, CSc. Komořany, Na Komořsku 2175/2A, Česká republika

Ing. Konštantín Alexejenko Bratislava, Koprivnická 14, Slovenská republika

Ing. Martin Diviš, MBA Praha 6, Divoká Šárka 39, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika

K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastu-

pování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno.

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících 

osob svůj podpis s uvedením své funkce.

Členové dozorčí rady

Dr. Günter Geyer Vídeň, Viktor Gasse 12/10, Rakouská republika

Dkfm. Karl Fink Vídeň, Kurzbauergasse 5, Rakouská republika

Ing. Jan Reichelt Praha 6, Bolívarova 3, Česká republika

Ing. Hynek Vodička Praha 9, Stružky 646, Česká republika

Jan Wiesner Praha 4, Michle, Podle Kačerova 1330/15, Česká republika

JUDr. Ladislav Žák Brno, Vlkova 5, Česká republika

JUDr. Oldřich Horák Liberec 19, Vizovická 315, Česká republika

Mgr. Ing. Augustin Semerák Praha 8, Famfulíkova 1141, Česká republika

Ing. Vratislav Kulhánek Srubec 346, Česká republika

Bc. Aleš Sloupenský Říčany, Slunečná 2038, Česká republika

Ing. Juraj Lelkes Bratislava, Na Spojke 2161/1, Slovenská republika

Mag. Peter Höfinger Vídeň, Dammhaufen 58a, Rakouská republika

Prokura:

Miroslav Doseděl České Budějovice, Litvínovice 240, Česká republika

Mgr. Jiří Hoffman Pardubice, Dašická 1752, Česká republika

Ing. Jan Mraček Lužany, Borovy 8, Česká republika

Ladislav Říha Praha 4, Benkova 1702, Česká republika

RNDr. Zdeněk Melichar, CSc. Praha 2, Slavojova 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Kučera Brno, Prokofjevova 25, Česká republika

Ing. Roman Brablec Kuřim, Bezručova 1101, Česká republika

Ing. Ladislav Zámečník Kralupy nad Vltavou, Nad Lobčí 1122, Česká republika

Roman Leština Praha 8, Řešovská 518, Česká republika

Ing. Martin Kutnohorský Brno, Veveří, Antonínská 26, Česká republika

Prokuristé jsou s přihlédnutím k zákonným omezením oprávněni projevovat vůli a podepisovat za společnost pouze vždy dva společně. Prokurista 

podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

Organizační struktura

Společnost má tyto orgány: valná hromada, představenstvo, poradní sbor představenstva a dozorčí rada. Svou činnost vykonává organizačními útvary, 

kterými jsou útvary první řídící úrovně generálního ředitelství, centra a agentury.
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za následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou zjištěny. Použité 

postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány. 

(h)   Rezerva na prémie a slevy

Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami. Rezerva v neživotním pojištění je tvořena především v případech, kdy 

pojišťovně vzniká vzhledem k příznivému škodnému průběhu povinnost vyplatit pojistníkovi zpět část pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu 

období.

Rezerva na prémie a slevy v životním pojištění zahrnuje podíly na přebytku k 31. prosinci běžného účetního období, které dosud nebyly přiděleny 

individuálním pojistným smlouvám a nejsou tedy součástí rezervy pojistného životních pojištění.

Změnu stavu rezervy na prémie a slevy ve výkazu zisku a ztráty společnost vykazuje v položce „Prémie a slevy“.

(i)   Vyrovnávací rezerva

Vyrovnávací rezerva je tvořena k pojištění úvěru a dále k těm odvětvím neživotních pojištění, u kterých dochází k výkyvům ve škodném poměru způ-

sobeným skutečnostmi nezávislými na vůli společnosti a je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které vznikají z titulu těchto 

výkyvů. Tvorba a čerpání této rezervy je v souladu s platnou vyhláškou č. 303/2004 Sb.

Vyhláška č. 303/2004 Sb. stanoví metodu a kritéria pro zjištění výše vyrovnávací rezervy, částek její tvorby a čerpání a dále maximální hranici rezervy 

pro vybraná odvětví neživotních pojištění (pojištění úvěru, pojištění škod na majetku způsobených požárem, výbuchem, vichřicí, jinými přírodními živly, 

jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy, krupobitím nebo mrazem a pojištění záruky (kauce)).

Pro ostatní pojistná odvětví používá společnost v souladu s odstavci 5 a 6 přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky sazby stanovené pro to pojistné odvětví, 

které je danému pojistnému odvětví nejbližší.

Od tvorby rezervy společnost upustí u pojistných odvětví, jejichž podíl na čistém zaslouženém pojistném za všechna odvětví neživotních pojištění 

provozovaných pojišťovnou klesne ve sledovaném období pod 4 % a zároveň objem čistého zaslouženého pojistného z tohoto pojistného odvětví 

nepřesáhne ani v jednom roce sledovaného období částku 1 000 tis. Kč.

Vyhláška č. 303/2004 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 96/2006 Sb. upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání vyrovnávací rezervy. V souladu s touto vy-

hláškou se čerpá a tvoří vyrovnávací rezerva pouze u odvětví, kde došlo k více jak jednomu výkyvu v pěti minulých sledovaných obdobích. Vyrovnávací 

rezerva se netvoří pro odvětví, kde nedošlo k více jak jednomu výkyvu v pěti minulých sledovaných obdobích.

(j)   Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry

Společnost provádí k datu účetní závěrky test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti rezerv“), jehož cílem 

je prověřit postačitelnost celkové výše rezerv životních pojištění (rezervy na nezasloužené pojistné, rezervy pojistného životních pojištění, rezervy na 

pojistná plnění z pojistných událostí v běžném účetním období vzniklých, nahlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných, rezervy na prémie a slevy 

a rezervy na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník).

Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků.

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota závazků vůči pojistníkům stanovená na základě nejlepšího odhadu předpokladů budoucího 

vývoje vstupních parametrů upravených o přirážky na riziko a neurčitost. 

Rezervy jsou nepostačitelné, pokud je minimální hodnota pojistných závazků vyšší než celková výše životních rezerv snížená o odpovídající neamor-

tizované pořizovací náklady a o odpovídající nehmotná aktiva zaúčtovaná při obchodní kombinaci nebo transferu portfolia. Zjistí-li společnost na 

základě testu postačitelnosti, že celková výše technických rezerv životních pojištění je nedostatečná, vytvoří rezervu na splnění závazků z použité 

technické úrokové míry ve výši této nepostačitelnosti.

Společnost požádala v souladu s § 18a zákona o pojišťovnictví Ministerstvo financí ČR o souhlas s metodikou výpočtu této rezervy a dne 22. prosince 2004 

tento souhlas obdržela.

Změnu stavu této rezervy společnost vykazuje v položce II.6.b) ve výkazu zisku a ztráty.

(k)   Rezerva pojistného neživotních pojištění

Rezerva pojistného neživotních pojištění se vytváří k těm odvětvím neživotních pojištění, kde je výše pojistného závislá na vstupním věku, popř. i na 

pohlaví pojištěného. Tato rezerva představuje hodnoty závazků pojišťovny vypočtené pojistně-statistickými/matematickými metodami včetně již při-

znaných podílů na zisku nebo smluvních nároků na vrácení pojistného a nákladů spojených se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího 

pojistného.

Neživotní pojištění

Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z očištěné výše celkových nákladů na pořízení 

pojistných smluv vzniklých v běžném účetním období. Pořizovací náklady jsou očištěny o položky, které v celé výši patří do daného účetního období. 

Časové rozlišení vychází z poměru hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému za účetní 

období.

Neživotní pojištění, ke kterému se stanovuje rezerva pojistného neživotních pojištění

Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy se vypočítá za použití pojistně matematických metod odpovídajících metodám 

výpočtu rezervy pojistného neživotních pojištění.

Životní pojištění (kromě investičního životního pojištění)

Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v životním pojištění je stanovena na základě zillmerizační metody pro výpočet rezervy pojistného životních 

pojištění, viz bod I.4.(f).

Investiční životní pojištění (životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník)

Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v investičním životním pojištění je stanovena s využitím pojistně matematických metod na základě 

hodnoty nesplacených počátečních nákladů.

(e)   Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím účetním obdobím, a její výše je 

stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv za použití metody „pro rata temporis“.

(f)   Rezerva pojistného životních pojištění 

Výše rezervy pojistného životních pojištění představuje souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životních pojištění. Rezerva pojistného 

životních pojištění představuje hodnoty budoucích závazků pojišťovny, vypočtené pojistně technickými metodami včetně již přiznaných a připsaných 

podílů na zisku a rezerv na náklady spojené se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného.

Společnost účtuje o zillmerované rezervě v souladu s kalkulací jednotlivých tarifů schválenou Ministerstvem financí ČR. Použitím zillmerizační metody 

dochází k časovému rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v životním pojištění. Tyto náklady jsou pojistně technickými metodami započí-

tány v rezervě pojistného životních pojištění. Rezerva je očištěna o přechodně záporné zůstatky, které jsou aktivovány a vykázány jako náklady příštích 

období. Při této aktivaci je dodržován princip opatrnosti a je zohledněno riziko předčasného ukončení pojistné smlouvy.

(g)   Rezerva na pojistná plnění

Rezervy na pojistná plnění v životním i neživotním pojištění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:

    a) hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované (RBNS),

    b) do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).

Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce účetního období je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných 

pro jednotlivé pojistné události.

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje metodou za použití matematicko-statistických 

metod. Společnost používá pro všechna pojistná odvětví, s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, trojúhelníkovou 

metodu (Chain Ladder) založenou na výši nahlášených pojistných událostí. Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se tato 

rezerva stanovuje metodou škodného průběhu. Škodný průběh je stanoven s přihlédnutím k výsledkům speciálního simulačního modelu.

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních nákladů na likvidaci pojistných událostí.

Rezerva se snižuje o odhad hodnoty návratných regresů, které byly nebo budou uplatněny vůči dlužníkům (viníkům pojistných událostí), případně vůči 

jiným pojišťovnám z titulu pojištění odpovědnosti za škodu.

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění se nediskontuje s výjimkou rezervy na pojistná plnění, která je vyplácená formou rent (zejména u pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla).

Při tvorbě rezervy na pojistná plnění u pojistných událostí, kde pojišťovna vystupuje jako vedoucí soupojistitel, společnost postupuje v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona o pojistné smlouvě.

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které jsou k datu sestavení 

účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit v důsledku následných událostí nebo nově zjištěných skutečností, jež mohou mít 
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Reálná hodnota se určuje tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost) podle kvalifikovaného odhadu nebo posudkem znalce, 

a to nejméně jednou za 5 let. V letech, ve kterých ocenění podle kvalifikovaného odhadu nebo posudek znalce není prováděno, představenstvo spo-

lečnosti prověřuje, zda ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) v účetnictví odpovídá jejich reálné hodnotě.

Reálná hodnota pozemků a staveb (nemovitostí) je snížena o skutečné náklady na jejich prodej, a to v případě, že k okamžiku sestavení účetní závěrky 

byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo budou prodány nejdéle do 3 měsíců.

Změna reálné hodnoty pozemků a staveb (nemovitostí) se účtuje rozvahově.

Dluhové cenné papíry 

Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný papír pořízen, včetně nakoupeného alikvotního úrokového výnosu a přímých nákladů 

souvisejících s jeho pořízením.

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Spo-

lečnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky, a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li 

tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

Společnost člení dluhové cenné papíry na cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo cenné papíry realizovatelné 

a cenné papíry, které má společnost záměr držet do splatnosti.

U dluhových cenných papírů, které má společnost se záměrem držet je do splatnosti, je prováděna amortizace prémie nebo diskontu. Prémie či diskont 

jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové míry. Amortizované dluhové cenné 

papíry jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu.

Společnost využívá pro evidenci úbytků cenných papírů metodu váženého aritmetického průměru.

Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů oceňovaných proti účtům nákladů a výnosů a cenných papírů realizovatelných se účtuje výsledkově. 

Změna reálné hodnoty u dluhových cenných papírů držených do splatnosti se účtuje rozvahově.

Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB 

a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

U dluhových cenných papírů, kde z důvodu změny legislativy došlo během jejich držby ke změně účtování oceňovacích rozdílů z rozvahového na 

výsledkové, se kumulované oceňovací rozdíly zaúčtované v rozvaze odúčtují do výkazu zisku a ztráty až v případě prodeje nebo splatnosti daného 

cenného papíru.

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně. 

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých nákladů souvisejících 

s jejich pořízením.

K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceněny na reálnou hodnotu.

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost 

používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. 

Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena metodou kvalifikovaného odhadu.

Změna reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem se účtuje výsledkově.

Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním 

kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

Finanční umístění v podnikatelských seskupeních (Podíly)

Podílem v ovládaných osobách se rozumí účast v podniku třetí osoby, ve kterém má pojišťovna podíl na základním kapitálu větší než 50 %. Podílem 

s podstatným vlivem se rozumí účast na podniku třetí osoby, ve které má pojišťovna nejméně 20 % a nejvíce 50 % podíl na základním kapitálu.

Pokud společnost drží finanční umístění v podnikatelských seskupeních v podobě dluhových cenných papírů vydaných ovláda¬nými osobami a nebo 

osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a toto finanční umístění je klasifikováno jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti 

účtům nákladů a výnosů nebo realizovatelné cenné papíry, vykazuje jej v položce aktiv C.III.2. Dluhové cenné papíry.

Podíly jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pořizovací cenou se rozumí cena, za niž byl podíl pořízen, včetně přímých nákladů souvi-

sejících s jeho pořízením.

K rozvahovému dni jsou podíly přeceněny na reálnou hodnotu na bázi podílu na vlastním kapitálu. Přecenění podílů je prováděno rozvahově. Podíly, 

u kterých není možné objektivně stanovit reálnou cenu, jsou oceněny pořizovacími cenami (viz poznámka v bodě III.2.(b)).

(l)   Rezerva na ručení za závazky České kanceláře pojistitelů

Společnost je členem České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“). Podle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla člen 

Kanceláře ručí za její závazky v poměru podle výše svých příspěvků a za tímto účelem je povinen tvořit technické rezervy k závazkům, ke kterým nemá 

Kancelář vytvořena odpovídající aktiva.

Výše technické rezervy na ručení za závazky Kanceláře podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanovuje na základě podkladů Kanceláře.

Na základě své žádosti získala společnost dne 23. června 2000 schválení Ministerstva financí k tvorbě této rezervy podle § 13 odst. 4 zákona o pojišťovnictví.

Představenstvo společnosti je na základě jemu dostupných informací ke dni sestavení účetní závěrky toho názoru, že výše vytvořené rezervy je přimě-

řená krytí nákladů na pojistné události pravděpodobně vzniklých v souvislosti se závazkem z titulu povinně smluvní odpovědnosti, který společnost 

převzala. Konečná výše nákladů na pojistné události bude přesně známa až za několik let a prostředky nutné k úhradě těchto pojistných událostí 

budou záviset na dosaženém výnosu z prostředků finančního umístění. Podíl společnosti na těchto nákladech na pojistná plnění bude určen podle 

jejího podílu na trhu tohoto druhu pojištění v době konečného vypořádání těchto pojistných událostí.

Představenstvo společnosti přehodnotí na konci každého účetního období výši této technické rezervy, a to na základě všech informací dostupných 

k datu sestavení účetní závěrky.

Do konce roku 2004 společnost vykazovala rezervu na ručení za závazky České kanceláře pojistitelů jako součást Jiných technických rezerv. Z důvodu 

zvýšení vypovídací schopnosti a v souladu s § 7 zákona o účetnictví se nyní rezerva vykazuje jako samostatná položka.

(m)  Rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch odvětví 

životních pojištění, kdy na základě pojistné smlouvy investiční riziko nese pojistník.

Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv 

životních pojištění, a to podle zásad obsažených v pojistných smlouvách.

Jestliže životní pojištění, kdy riziko z investování finančního umístění nese pojistník, obsahuje i plnění ve sjednané výši, tvoří se na toto plnění současně 

rezerva pojistného životních pojištění.

(n)   Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách

Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po zohlednění podílu zajišťovatelů. Výše tohoto podílu je stanovena na 

základě ustanovení příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajišťovateli a dále s přihlédnutím k principu opatrnosti.

Společnost vykazuje podíl zajišťovatelů na rezervě na nezasloužené pojistné, na rezervě na pojistná plnění a na rezervě na prémie a slevy. Zajišťovatelé 

se nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách.

(o)   Rezervy na ostatní rizika a ztráty

Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných případných závazků, které jsou jasně definovány a jejichž vznik je pravděpodobný nebo jistý, ale nejistá 

je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.

Rezerva na opravu hmotného majetku

Rezerva byla převzata z Celetné 25, s.r.o. a stanoví se podle jednotlivých budov určených k opravě a podle charakteru této opravy. Výše rezervy ve 

zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu v příštích 5 letech a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby 

rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy.

Rezerva na zaměstnanecké výhody

Rezerva je stanovena na roční bázi a zahrnuje zaslouženou část zaměstnaneckých výhod pracovníkům, kterým přísluší z titulu odchodu z funkce nebo 

odchodu do důchodu či jubilea. V rámci matematicko-statistických metod je aplikována valorizace dle předpokládaného růstu mezd a pravděpodobnosti 

dožití a odchodu z funkce. K diskontování se používá bezriziková úroková míra upravená o přirážku na riziko a neurčitost. 

(p)   Finanční umístění (investice)

Pozemky a stavby (nemovitosti)

Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pozemky a stavby (nemovitosti) se neodepisují. 

Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvali-

fikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby (nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění. 
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Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku:   

 Dlouhodobý majetek Metoda Odpisová sazba v %

 Goodwill lineární 20,0

 Software lineární 33,3

 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek lineární 20,0

 Dlouhodobý provozní movitý majetek tř. I a II lineární 16,7 – 50,0

 Dlouhodobý provozní movitý majetek tř. III lineární 16,7

(v)   Přepočty cizích měn

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, případ-

ně kurzem, za jaký byla transakce realizována.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána podle oficiálního kurzu ČNB, platného k danému dni. Pokud nebylo výše 

uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově.

(w)  Opravné položky

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou finančního umístění. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles 

hodnoty jednotlivých aktiv. Jeho výše je stanovena na základě odborného posouzení rizik provedeného vedením společnosti.

Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich návratnosti. Opravné položky jsou tvořeny jednak paušálně 

na základě věkové struktury pohledávek a jednak zohledňují riziko neplacení pro některé individuální případy. 

Při stanovení konečné výše opravných položek k pohledávkám společnost přiměřeným způsobem a s přihlédnutím k principu opatrnosti zohledňuje 

podíly zajistitelů na neuhrazeném pojistném.

(x)   Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv

Společnost zpracovává k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu, 

a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné hodnoty je účtována rozvahově. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto 

výsledkově.

(y)   Rozdělení společných položek mezi životní a neživotní pojištění

Společnost účtuje o společných položkách životního a neživotního pojištění metodou schválenou Ministerstvem financí ČR. Tato metoda spočívá 

v členění jednotlivých položek podle toho, ke kterému pojistnému odvětví se vztahují. U položek, které nejsou přímo přiřaditelné, používá společnost 

metodu odvozenou z interní analýzy pracnosti a ostatních interně stanovených rozdělovacích klíčů.

Náklady a výnosy z finančního umístění

Náklady a výnosy z finančního umístění jsou mezi životní a neživotní pojištění rozděleny způsobem uvedeným v bodě I.4.(s).

Ostatní náklady a výnosy

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet životního a neživotního pojištění nebo 

netechnický účet. Náklady a výnosy, které není možné jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnický účet a následně převedeny na 

technický účet životního či neživotního pojištění. Způsob rozdělení vychází z interní analýzy pracnosti a ostatních interně stanovených rozdělovacích klíčů.

Tímto způsobem nejsou převedeny daně, poplatky a ostatní náklady přímo nesouvisející s pojištěním a zajištěním.

(z)   Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu 

s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím sazby daně z příjmů platné v období, ve kterém 

budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících účetních 

obdobích.

Depozita u finančních institucí

Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtována v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato aktiva přeceňována 

na reálnou hodnotu. V případě krátkodobých depozit u finančních institucí se reálnou hodnotou rozumí nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků.

Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se 

stává součástí přecenění. Změna reálné hodnoty se účtuje výsledkově.

Poskytnuté půjčky

Poskytnuté půjčky jsou k okamžiku pořízení účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu.

(q)   Finanční umístění životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

O finančním umístění životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je účtováno odděleně od ostatního finančního umístění. 

K rozvahovému dni je finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, přeceněno na reálnou hodnotu. Za účelem 

zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví se o veškerých změnách reálné hodnoty účtuje výsledkově.

(r)   Deriváty

Deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota očekávaných peněžních toků plynou-

cích z těchto derivátů.

Vložené deriváty

V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát (tzv. vložený deri-

vát), jenž ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje.

Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky:

■   ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje,

■   finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu,

■   hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu, a nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny z přecenění jsou ponechány v rozvaze.

Ostatní deriváty

Finanční deriváty, které nesplňují požadavky na aplikaci zajišťovacího účetnictví dle platných předpisů, a nebo u kterých se společnost rozhodla zajiš-

ťovací účetnictví neaplikovat, jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny reálných hodnot jsou promítnuty výsledkově.

(s)   Podřízený úvěr

Podřízený úvěr byl poskytnut společností Svaz českomoravských výrobních družstev. O podřízeném úvěru byla sepsána „Smlouva o podřízeném úvěru“, 

která byla schválena ČNB, sekcí regulace a dohledu nad pojišťovnami. Kooperativa má tyto prostředky k dispozici na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou pět let za fixní úrok ve výši 4,5 % p.a.

Podřízený úvěr splňuje veškeré podmínky podřízeného dluhu, tudíž bude použit pro výpočet disponibilní míry solventnosti.

(t)   Náklady a výnosy z finančního umístění

Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi účty životního a neživotního pojištění

Náklady a výnosy ze složek finančního umístění náležejících pojistným odvětvím životního pojištění jsou zaúčtovány na technický účet životního pojištění.

Ostatní náklady a výnosy z finančního umístění, které nesouvisí s životním pojištěním, jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a ke konci účetního 

období jsou v plné výši převedeny na technický účet neživotního pojištění.

Způsob účtování realizace finančního umístění

Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně o veškerých výnosech z realizace 

ve výši prodejní ceny příslušných finančních nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši jejich účetní hodnoty.

(u)   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů 

v účetním období, ve kterém byl pořízen. Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání hmotného a nehmotného majetku.
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II. 2.  Životní pojištění

Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění:

         2007 2006

 Individuální pojistné    6 894 605 6 265 498

 Pojistné ze smluv kolektivního pojištění    6 675 6 877

 Celkem    6 901 280 6 272 375

 Běžné pojistné    4 871 239 5 003 222

 Jednorázové pojistné    2 030 041 1 269 153

 Celkem    6 901 280 6 272 375

 Pojistné ze smluv bez prémií     42 894 39 292

 Pojistné ze smluv s prémiemi     5 594 581 5 913 118

 Pojistné ze smluv, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník    1 263 805 319 965

 Celkem    6 901 280 6 272 375

 Výsledek ze zajištění    -4 758 -10 752

II. 3. Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí

Všechny pojistné smlouvy byly uzavřeny na území České republiky.

II. 4. Přehled provizí

Celková výše časově nerozlišených provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 3 165 973 tis. Kč (2006: 2 862 525 tis. Kč) a člení se následovně:

        Životní pojištění Neživotní pojištění

 Druh provize  2007 2006 2007 2006

 Externí získatelné  1 041 571 730 534 1 621 446 1 668 525

  – v tom pořizovací  1 041 571 730 534 857 474 891 029

  – v tom obnovovací  - - 763 972 777 496

 Provizní mzdy

  vlastních zaměstnanců*  118 952 92 616 384 004 370 850

  – v tom pořizovací  118 952 92 616 236 889 240 239

  – v tom obnovovací  - - 147 115 130 611

 Celkem  1 160 523 823 150 2 005 450 2 039 375

* bez zdravotního a sociálního pojištění

(aa)  Koupě části podniku

Koupě části podniku, kdy společnost je jeho nabyvatelem, je účtována rozvahově, tj. veškeré položky jsou účtovány na příslušné rozvahové účty 

souvztažně s účtem závazků/pohledávek za převádějící společností. Rozdíl mezi reálnou hodnotou předávaných aktiv a pasiv a cenou stanovenou ve 

smlouvě je vykázán jako goodwill. Goodwill je odepisován měsíčně po dobu pěti let. Dále je přihlíženo k jeho očekávané reálné hodnotě v následu-

jících obdobích.

(bb)  Konsolidace

V souladu s ustanovením § 38a vyhlášky 502/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti WIENER 

STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, se sídlem v Schottenring 30, Vídeň, Rakouská republika sestavené podle Mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 38a odst. 2c vyhlášky 502/2002 Sb. 

podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

I. 5.  Změny účetních metod a postupů

V roce 2007 nebyly provedeny žádné změny účetních metod a postupů.

II.   ZVLÁŠTNÍ OBSAH

II. 1.  Neživotní pojištění

 

Přehled o neživotním pojištění v letech 2007 a 2006 je členěn podle následujících skupin pojištění:

     Pojistná odvětví Předepsané Zasloužené  Náklady  Provozní Výsledek 

      pojistné pojistné na pojistná výdaje ze

      v hrubé výši v hrubé výši plnění v hrubé výši zajištění

        v hrubé výši  

 Přímé pojištění  

 úrazové a nemoci 1,2

  2007  352 912 347 922 97 204 79 943 -1 899

  2006  324 458 316 580 120 596 68 483 185

 mot. vozidel – odpovědnosti 10

  2007  5 593 222 5 579 458 2 872 894 1 267 003 -1 029 204

  2006  5 468 715 5 417 767 3 776 108 1 413 429 -104 662

 mot. vozidel - ostatní druhy 3,7

  2007  4 580 772 4 582 671 3 338 910 1 037 658 67 831

  2006  4 158 712 4 159 572 2 982 988 877 776 -90 829

 požáru a jiných majetkových škod 8,9+ost.

  2007  5 468 160 5 449 923 2 903 356 1 238 674 -673 038

  2006  5 565 947 5 392 646 3 223 969 1 174 800 -1 320 999

 odpovědnosti za škodu 11,12,13

  2007  1 521 776 1 499 567 1 139 984 344 720 -130 466

  2006  1 430 716 1 408 768 908 668 301 980 -79 279

 zákonné pojištění odpovědnosti 

  2007  4 396 939 4 396 939 2 547 478 593 587 –

  2006  3 998 316 3 998 316 2 424 575 539 773 –

Přijaté zajištění

  2007  292 171 271 713 94 755 66 184 –

   2006   208 144 229 216 18 263 43 933 –

Celkem      

  2007  22 205 952 22 128 193 12 994 581 4 627 769 -1 766 776

   2006  21 155 008 20 922 865 13 455 167 4 420 174 -1 595 584
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(b)   Podíly

 Obchodní jméno, sídlo Podíl v % Podíl Celková výše Celková výše Hospodářský

      (pořizovací základního vlastního výsledek za

      cena) kapitálu kapitálu účetní období

 Podíly v ovládaných osobách

 KIP, a.s. 86,43 48 671 56 877 105 112 3 247

 SURPMO, a.s. 99,91 48 116 18 900 13 479 2 389

 Česká Kooperativa London Limited 100,00 14 478 10 959 14 760 105

 Kámen Ostroměř s.r.o. 100,00 8 430 100 8 460 2 002

 Sanatorium Astoria a.s. 75,06 99 555 29 239 78 018 8 968

 UNIGEO a.s. 100,00 63 986 85 000 144 281 3 078

 Benefita, a.s. 100,00 2 000 2 000 -7 592  -238

 Global Expert, s.r.o. 100,00 200 200 15 215 9 781

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.* 100,00 3 696 340 1 000 000 939 469  152 321

 Kapitol, a.s.* 70,00 203 745 20 000 205 397 23 391

 AIS Servis, s.r.o.* 70,00 108 336 7 400 44 478 19 983

 Mělnická zdravotní, a.s. 70,00 1 400 2 000 1 354 -646

 KOORDITA a.s. 100,00 19 271 25 600 28 802 1 354

 Podíly s podstatným vlivem    

 SHD - KOMES a.s. 36,22 44 542 363 146 415 746  -12 693

 Celkem N/A 4 359 070 1 621 421 2 006 979 213 042

* podíl je oceněn pořizovací cenou, neboť aktuálně není možné reálnou hodnotu objektivně stanovit

(c)   Pozemky a stavby (nemovitosti)

V roce 2007 bylo zhotoveno 20 externích znaleckých posudků na pozemky a stavby. Zbývající pozemky a stavby byly přeceněny na základě kvalifiko-

vaného odhadu společnosti SURPMO k 31. prosinci 2007, přičemž v případě technického zhodnocení byl kvalifikovaný odhad proveden v souvislosti 

s hodnotou celé budovy. Výsledek přecenění (zvýšení reálné hodnoty), který se promítl do rozvahy ve výši 84 915 tis. Kč, obsahuje rovněž přecenění 

nemovitostí převzatých do finančního umístění po fůzi se společností Celetná 25 s.r.o. v amortizované hodnotě. 

(d)   Dluhové cenné papíry

 Dluhové cenné papíry   Reálná hodnota  Pořizovací cena

      2007 2006 2007 2006

 Oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo realizovatelné 1 278 534 1 289 922 1 313 428 1 269 766

 Držené do splatnosti  27 285 003 23 558 410 28 123 142 23 096 574

 Celkem  28 563 537 24 848 332 29 436 570 24 366 340

(e)   Reálná hodnota finančního umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

 Popis      Reálná hodnota

        2007 2006

 Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem    946 319 293 899

 Celkem    946 319 293 899

III.  OSTATNÍ ÚDAJE

III. 1.  Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2007 vedle zřizovacích výdajů následující položky:

     Software Goodwill* Ostatní Pořízení Celkem

       dlouhodobý majetku

       nehm. majetek a posk. zálohy

 Pořizovací cena k 1. 1. 2007 307 020 3 068 798 380 642 0 3 756 460

 Přírůstky 42 748 0 0 0 42 748

 Úbytky 11 482 0 0 0 11 482

 Pořizovací cena k 31. 12. 2007 338 286 3 068 798 380 642 0 3 787 726

 Oprávky k 1. 1. 2007 256 400 1 790 132 326 045 0 2 372 577

 Odpisy 35 078 613 760 54 597 0 703 435

 Úbytky oprávek 11 483 0 0 0 11 483

 Oprávky k 31. 12. 2007 279 995 2 403 892 380 642 0 3 064 529

 Zůstatková cena k 1. 1. 2007 50 620 1 278 666 54 597 0 1 383 883

 Zůstatková cena k 31. 12. 2007 58 291 664 906 0 0 723 197

* na základě transakce popsané v bodě I. 4. aa)

III. 2. Finanční umístění (investice)

(a)   Reálná hodnota a pořizovací cena finančního umístění (investic)

 Druh finančního umístění (investic)   Reálná hodnota  Pořizovací cena

      2007 2006 2007 2006

 Nemovitosti*  2 034 840 1 171 814 2 278 659 1 261 250

 Podíly**  4 571 687 4 446 467 4 383 069 4 273 334

 Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem  2 355 810 2 962 221 2 439 974 2 903 176

 Dluhové cenné papíry   28 563 537 24 848 332 29 436 570 24 366 340

 Depozita u finančních institucí  2 033 342 2 038 664 2 032 006 2 037 850

 Deriváty a ostatní***  946 749 472 856 952 479 289 062

 Celkem  40 505 965 35 940 354 41 522 757 35 131 012

*    příčinou nárůstu je fúze se společností Celetná 25, s.r.o., při které byly převedeny počáteční stavy pořizovacích cen a oprávek nemovitostí a následně byly tyto nemovitosti přeceněny na reálnou hodnotu

**   v hodnotách podílů jsou zahrnuty i poskytnuté úvěry

*** investiční životní pojištění, depozita z aktivního zajištění a peněžní vklad do společnosti

V reálných hodnotách podílů jsou uvedeny také pořizovací ceny podílů, u kterých není možné reálnou hodnotu objektivně stanovit, a to ve výši 4 mld. Kč.
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(c)   Pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině

        Pohledávky  Závazky

 Název společnosti  2007 2006 2007 2006

 Dlouhodobé *)    

  Celetná 25, s.r.o.  0 30 074 0 0

 Krátkodobé    

  WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group  245 732 36 522 221 695 43 845

  Celetná 25, s.r.o.   76 016  139

  Kooperativa, Bratislava  5 365 0  0

  Wiener Städtische Finanzierungsdienstleistungs GmbH  0 0 23 319 13 866

  Donau Allgemeine Versicherung  37 837 0 0 0

 Celkem  288 934 142 612 245 014 57 850

*) Pohledávky a závazky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let.

III. 5. Dlouhodobý hmotný majetek 

     Automobily Inventář Přístroje Neodepisovaný Pořízení Celkem

        majetek majetku

         a poskytnuté 

         zálohy

 Pořizovací cena k 1. 1. 2007 46 021 108 154 607 002 147 916 17 344 926 437

 Přírůstky 10 288 19 340 50 915 44 637 0 125 180

 Úbytky 20 060 2 737 23 620 313 11 963 58 693

 Pořizovací cena k 31. 12. 2007 36 249 124 757 634 297 192 240 5 381 992 924

 Oprávky k 1. 1. 2007 33 906 100 458 473 565 0 0 607 929

 Odpisy  5 511 4 109 65 571 0 0 75 191

 Úbytky oprávek 18 609 2 475 22 867 0 0 43 951

 Oprávky k 31. 12. 2007 20 808 102 092 516 269 0 0 639 169

 Zůstatková cena k 1. 1. 2007 12 115 7 696 133 437 147 916 17 344 318 508

 Zůstatková cena k 31. 12. 2007 15 441 22 665 118 028 192 240 5 381 353 755

III. 6. Přechodné účty aktiv a pasiv

(a)   Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy

         2007 2006

 Životní pojištění    1 501 674 950 877

   z toho IŽP    923 664 302 072

 Neživotní pojištění    456 083 417 056

 Celkem    1 957 757 1 367 933

(b)   Dohadné položky aktivní

         2007 2006

 Odhad pojistného    195 640 65 526

 Odhad provize ze zajištění    38 230 43 142

 Odhad postoupených PU    69 852 98 786

 Ostatní dohadné položky aktivní    4 360 5 568

 Celkem    308 082 213 022

III. 3. Pohledávky a závazky

(a)   Opravné položky k pohledávkám

K 31. prosinci 2007 byly stanoveny opravné položky k pohledávkám ve výši 720 072 tis. Kč (2006: 644 111 tis. Kč).

(b)   Ostatní pohledávky

         2007 2006

 Pohledávky za podniky ve skupině    20 727 138 356

 Odložená daňová pohledávka    486 170 303 916

 Ostatní pohledávky    95 110 62 298

 Ostatní pohledávky celkem    602 007 504 570

(c)   Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)

Celkový objem dlouhodobých pohledávek se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let dosáhl k datu účetní závěrky výše 19 469 tis. Kč 

(2006: 55 492 tis. Kč), ke stejnému datu společnost neevidovala žádné dlouhodobé závazky s výjimkou podřízeného dluhu, který je na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 5 let.

(d)   Závazky a pohledávky z pasivního zajištění

Společnost vykazuje aktivní saldo závazků a pohledávek vůči zajišťovatelům ve výši 185 777 tis. Kč (2006: pasivní saldo 52 336 tis. Kč).

III. 4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině

(a)   Pohledávky a závazky vůči ovládaným podnikům

        Pohledávky  Závazky

 Název společnosti  2007 2006 2007 2006

 Dlouhodobé *)    

  KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.  8 000 10 000 0 0

  Benefita, a.s.  0 2 500 0 0

    

 Krátkodobé    

  KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o.  5 100 3 300 0 0

  Sanatorium Astoria a.s.  9 000 9 000 0 0

  Benefita, a.s.  15 000 12 500 0 0

  Global Expert, s.r.o.  2 525 12 669 10 0

  SURPMO, a.s.  4 445 5 369 4 917 4 554

  UNIGEO a.s.  0 0 8 968 1 127

  Kapitol, a.s.  0 0 61 934 46 390

  KOORDITA, a.s.  0 0 835 0

  AIS Servis, s.r.o.  0 0 19 997 

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group  2 106 0 22 756 0

 Celkem  46 176 55 338 119 417 52 071

*) Pohledávky a závazky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let.

(b)  Pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má společnost podstatný vliv

Společnost k datu účetní závěrky nevykazovala žádné pohledávky a závazky vůči podnikům, v nichž má společnost podstatný vliv.
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(c)   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků reálnou hodnotou

        2007 2006

 Zůstatek k 1.1.    466 877 613 757

 Změna reálné hodnoty finančního umístění     -1 113 364 -194 228

 Odúčtování salda oceňovacích rozdílů z přecenění finančního 

 umístění do výkazu zisku a ztráty při realizaci nebo trvalém 

 snížení hodnoty nebo při splatnosti    -6 675 1 487

 Změna odložené daně    308 465 45 861

 Zůstatek k 31.12.    - 344 697 466 877

(d)   Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

 Zisk běžného období     1 086 751

 Příděl do zákonného rezervního fondu     54 338

 Příděl do investičního fondu     930 540

 Příděl do sociálního fondu     45 731

 Tantiémy členům představenstva     0

 Dividendy na prioritní akcie     56 142

 Nerozdělený zisk     0

Pozn.:  Na valné hromadě, konané dne 7. dubna 2008, bylo odsouhlaseno plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období.

(e)   Plánované rozdělení nerozděleného zisku minulých let

 Nerozdělený zisk minulých let     33 413

 Příděl do investičního fondu     33 413

 Nerozdělený zisk minulých let     0

Pozn.:  Na valné hromadě, konané dne 7. dubna 2008, bylo odsouhlaseno plánované rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

(f)   Podřízený úvěr

Výše jistiny podřízeného úvěru činí k datu účetní závěrky 250 000 tis. Kč, výše alikvotního úrokového výnosu pak 1 973 tis. Kč.

Odhad pojistného

V dohadných položkách aktivních společnost vykazuje odhad předpisu pojistného za měsíc prosinec ze smluv, které nebyly evidovány v provozním 

systému do data uzávěrky.

(c)   Dohadné položky pasivní

         2007 2006

 Odhad zajistného    402 243 521 081

 Sperativní provize    336 744 427 973

 Rezerva na nevyčerpanou dovolenou    42 831 40 003

 Ostatní dohadné položky pasivní    75 061 47 854

 Celkem    856 879 1 036 911

Odhad zajistného

V položce odhad zajistného společnost vykazuje odhad příslušného podílu zajišťovatelů na předepsaném pojistném 4. čtvrtletí včetně odhadu vyká-

zaného v dohadných položkách aktivních, viz předchozí bod III.6.(b).

Sperativní provize

V položce sperativní provize společnost vykazuje předpokládanou výši provizí, které se vztahují k pojistnému předepsanému v běžném účetním období, 

ale nárok zprostředkovatele závisí na úhradě pojistného.

III. 7. Vlastní kapitál

(a)   Základní kapitál

V roce 2007 společnost emitovala 1 000 prioritních akcií á 100 000 Kč na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 tis. Kč 

a 1 000 kmenových akcií á 100 000 Kč na jméno v zaknihované podobně ve jmenovité hodnotě 100 000 tis. Kč.

Registrovaný základní kapitál se skládá z 14 998 kmenových akcií á 100 000 Kč na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 499 800 tis. Kč, 

z jedné akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 94 100 Kč, z jedné akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě  

29 500 Kč, z jedné akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 76 400 Kč a z 15 000 prioritních akcií á 100 000 Kč na jméno 

v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 500 000 tis. Kč. K 31. prosinci 2007 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 3 000 000 tis. Kč.

Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví, s ohledem na pojistná odvětví, ve kterých společnost opráv-

něně podniká.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost získala povolení k provozování činnosti před 1. dubnem 2004, tj. před dnem účinnosti zákona č. 39/2004 Sb., 

kterým se novelizuje zákon o pojišťovnictví, není povinna navýšit základní kapitál podle ustanovení § 9 zákona o pojišťovnictví v platném znění.

(b)   Ostatní složky vlastního kapitálu

        2007 2006

 Dotace od mateřské společnosti    900 000 900 000

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    -344 697 466 877

 Emisní ažio    37 875 37 875

 Zákonný rezervní fond    226 487 171 421

 Ostatní kapitálové fondy    -107 047 2 161

 Sociální fond a fond odměn    18 925 16 238

 Investiční fond    3 303 729 2 467 296

 Celkem    4 035 272 4 061 868
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Jeho hrubá výše je uvedena v následujícím přehledu (v tis. Kč):

 Pojistné odvětví    2007 2006

  Pojištění úrazu a nemoci    0 0

  Pojištění motorových vozidel - odpovědnosti    1 831 113 1 315 141

  Pojištění motorových vozidel - ostatní druhy    76 886 80 417

  Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní a pojištění přepravovaných věcí  0 0

  Pojištění požáru a jiných majetkových škod    14 525 107 070

  Pojištění odpovědnosti    67 875 195 256

  Pojištění úvěru a záruky    0 0

  Pojištění jiných ztrát    0 0

  Ostatní    173 441 105 505

 Celkem    2 163 840 1 803 389

Vývoj likvidace pojistných událostí v povinném ručení je ovlivněn dvěma faktory. Výrazným zpřesněním rezervování RBNS na škody na zdraví a úpravou 

aktuárských parametrů ve výpočtu rozdělení IBNR rezervy na současné účetní období a období minulá.

Rezerva na pojistná plnění vyplácená formou rent

Hrubá výše rezervy na pojistná plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla odpovídající závazkům z rent činila po diskontování 5 266 254 tis. Kč 

(2006: 4 246 834 tis. Kč).

Při výpočtu rezervy na pojistná plnění vyplácená formou rent povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu společnost použila pro budoucí roky 

míry valorizace mezd a invalidních důchodů ve výši dle metodiky ČKP z 1. 4. 2007 (zlomová metoda). Rezerva byla dále diskontována 2 %. Hodnota 

výše rent přepočtená na roční bázi (anualizovaná hodnota) činí 35 626 tis. Kč (2006: 36 579 tis. Kč).

Očekávaná průměrná doba, po kterou bude trvat výplata všech škod z rent zahrnutých do výše uvedené rezervy, činí 21,658 let.

(e)   Rezerva na prémie a slevy (hrubá výše)

 Pojistné odvětví    2007 2006

  Neživotní pojištění    104 308 110 523

  Životní pojištění    91 335 70 208

 Celkem    195 643 180 731

(f)   Vyrovnávací rezerva

         2007 2006

 Úrazové pojištění    33 405 33 405

 Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích    0 209 504

 Pojištění škod na majetku – dle odvětví 8*    228 636 178 898

 Pojištění škod na majetku vzniklých krupobitím nebo mrazem               117 776 86 086

 Všeobecné pojištění odpovědnosti    334 252 255 629

 Pojištění různých finančních rizik    7 534 7 534

 Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování    5 512 5 512

 Pojištění záruky    253 253

 Ostatní odvětví    7 338 5 287

 Celkem    734 706 782 108

* odvětví neživotních pojištění definované v příloze zákona číslo 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

III. 8. Technické rezervy

(a)   Přehled technických rezerv 

       Hrubá výše Podíl Čistá výše

        zajišťovatelů 

 Rezerva na nezasloužené pojistné 2007  4 356 472 952 676 3 403 796

     2006  4 307 687 1 056 838 3 250 849

 Rezerva pojistného životních pojištění 2007  17 934 342 0 17 934 342

     2006  15 573 720 0 15 573 720

 Rezerva na pojistná plnění 2007  15 553 143 6 642 700 8 910 443

     2006  14 318 520 6 788 451 7 530 069

 Rezerva na prémie a slevy 2007  195 643 36 344 159 299

     2006  180 731 41 591 139 140

 Vyrovnávací rezerva 2007  734 706 0 734 706

     2006  782 108 0 782 108

 Rezerva na splnění závazků 2007  579 734 0 579 734

 z použité technické úrokové míry 2006  474 323 0 474 323

 Rezerva pojistného neživotních pojištění 2007  3 099  3 099

     2006  2 894 0 2 894

 Rezerva na ručení za závazky ČKP 2007  1 344 906 0 1 344 906

     2006  1 318 782 0 1 318 782

 Technická rezerva na životní pojištění, 2007  946 319 0 946 319

 je-li nositelem investičního rizika pojistník 2006  293 899 0 293 899

 Celkem  2007  41 648 364 7 631 720 34 016 644

     2006  37 252 664 7 886 880 29 365 784

(b)   Rezerva na nezasloužené pojistné (hrubá výše)

         2007 2006

 Neživotní pojištění    3 823 794 3 746 035

 Životní pojištění    532 678 561 652

 Celkem    4 356 472 4 307 687

(c)   Rezerva pojistného životních pojištění

         2007 2006

 Nezillmerovaná rezerva    21 122 411 18 657 659

 Zillmerizační odpočet    -3 795 787 -3 773 733

 Nulování záporných rezerv    607 718 689 794

 Zillmerovaná rezerva vykázaná v rozvaze    17 934 342 15 573 720 

(d)   Rezerva na pojistná plnění

Výsledek likvidace pojistných událostí

Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2006, platbami v průběhu roku 2007 (které se týkaly pojistných událostí zohled-

něných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2007 představuje výsledek likvidace pojistných událostí. 
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(c)   Členství v Českém jaderném poolu

Společnost je členem Českého jaderného poolu. Společnost se na základě solidární odpovědnosti zavázala, že v případě neschopnosti jednoho nebo 

několika členů splnit svůj závazek převezme nepokrytou část tohoto jeho závazku solidárně v poměru svého čistého vlastního vrubu využitého pro 

danou smlouvu. Potenciální závazek společnosti včetně solidární odpovědnosti je smluvně limitován ve výši dvojnásobku jejího čistého vlastního vrubu 

pro daný druh pojištěného rizika. 

(d)   Patronátní smlouvy a poskytnuté garance

Společnost vystavila patronátní prohlášení vztahující se na všechny současné a budoucí úvěry a bankovní záruky dceřiných společností Kámen 

Ostroměř s.r.o. a UNIGEO, a.s., Mělnická zdravotní, a.s., poskytnutých Českou spořitelnou a.s. s vědomím Kooperativy pojišťovny, a.s. do úvěrového 

rámce v celkové výši 180,5 mil. Kč, ve kterých se zavazuje, že podnikne veškeré kroky nutné k tomu, aby tyto dceřiné společnosti dostály svým 

finančním i smluvním závazkům.

III. 12. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát

(a)   Pojistné prémie a slevy

Společnost poskytla na základě pojistných podmínek a pojistných smluv následující pojistné prémie a slevy:

         2007 2006

 Hrubá výše  

   Neživotní pojištění    173 069 83 622

   Životní pojištění    0 0

 Hrubá výše celkem    173 069 83 622

   Podíl zajišťovatelů (neživotní pojištění)*    0 0

 Čistá výše celkem    173 069 83 622

* podíly zajišťovatelů na vyplacených pojistných prémiích a slevách přímo snižují výši zajistného v daném období

V souladu s postupy uvedenými v bodu I.4.(h) přílohy společnost dále zaúčtovala následující změny stavu rezervy na prémie a slevy:

       Hrubá výše Podíl Čistá výše

 2007     zajišťovatelů

 Neživotní pojištění   

  Tvorba rezervy   193 997 -16 794 177 203

  Použití rezervy   200 213 -22 040 178 173

   Změna stavu   -6 216 5 246 -970

 Životní pojištění   

  Tvorba rezervy   91 335 0 91 335

  Použití rezervy   70 208 0 70 208

   Změna stavu   21 127 0 21 127

 Změna stavu celkem   14 911 5 246 20 157

       Hrubá výše Podíl Čistá výše

 2006     zajišťovatelů

 Neživotní pojištění   

  Tvorba rezervy   102 440 -3 960 98 480

  Použití rezervy   82 948 -1 959 80 989

   Změna stavu   19 492 -2 001 17 491

 Životní pojištění   

  Tvorba rezervy   80 206 0 80 206

  Použití rezervy   61 996 0 61 996

   Změna stavu   18 210 0 18 210

 Změna stavu celkem   37 702 -2 001 35 701

Výpočet vyrovnávací rezervy byl proveden v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 303/2004 Sb ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb.

Pro výpočet rezervy v ostatních odvětvích použila společnost následující sazby:

■   Sazba pro tvorbu rezervy (Si) 0,03

■   Maximální hranice vyrovnávací rezervy (SMARi) 0,20

■   Horní mez škodného poměru (MALi)  0,65

(g)   Rezerva pojistného neživotních pojištění

      Počáteční Tvorba Čerpání Konečný

      zůstatek   zůstatek

 Neživotní pojištění  2 894 107 312 3 099

 Připojištění životních pojištění  0 0 0 0

 Celkem  2 894 107 312 3 099

(h)   Rezerva na ručení za závazky České kanceláře pojistitelů

      Počáteční Tvorba Čerpání Konečný

      zůstatek   zůstatek

 Rezerva na ručení za závazky Kanceláře  1 141 416 0 13 752 1 127 664

 Garanční fond 1  177 366 39 876 0 217 242

 Celkem  1 318 782 39 876 13 752 1 344 906

III. 9. Rezervy na ostatní rizika a ztráty

      Počáteční Tvorba Čerpání Konečný

 Druh rezervy  zůstatek   zůstatek

 Rezerva na zaměstnanecké výhody  111 089 33 189 5 063 139 215

 Rezerva na opravy hmotného majetku*  32 456 0 21 692 10 764

 Celkem  143 545 33 189 26 755 149 979

* počáteční stav této rezervy vychází z fúze se společností Celetná 25, s.r.o.

III. 10.  Finanční závazky nevykázané v rozvaze

Závazky z pronájmu

Společnost měla ke dni účetní závěrky závazek platit v příštích třech letech finanční leasing osobních automobilů. Celková hodnota tohoto závazku 

k 31. prosinci 2007 činila 42 844 tis. Kč (2006: 46 990 tis. Kč).

III. 11.  Možné budoucí závazky 

(a)   Soupojištění

Společnost je vedoucím pojistitelem v některých případech soupojištění, kde byla ke konci účetního období hlášena pojistná událost ve významné výši.

Společnost považuje uplatnění právního nároku oprávněné osoby v celé výši podle § 30 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě vůči ní, jako 

vedoucímu soupojistiteli, za nepravděpodobné, a proto vytvořila rezervu na pojistná plnění pouze ve výši svého podílu.

(b)   Členství v České kanceláři pojistitelů

Jako člen Kanceláře se společnost zavázala dle § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ručit za závazky Kanceláře. Za tímto 

účelem společnost přispívá do garančního fondu a tvoří technické rezervy. Výše příspěvků a technické rezervy je stanovena na základě výpočtu 

Kanceláře.

V případě, že by některý člen Kanceláře nebyl schopen plnit své závazky vyplývající z povinně smluvního pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

z důvodů nesolventnosti, může společnosti vzniknout povinnost vložit do garančního fondu dodatečné příspěvky.
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(d)   Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a odměny za rok 2007 a 2006:

      Průměrný počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní

 2007   zaměstnanců náklady pojištění náklady

 Zaměstnanci  3 532 1 615 410 572 902 37 970

 Vedoucí pracovníci  34 152 234 53 282 1 805

 Celkem   3 566 1 767 644 626 184 39 775

      Průměrný počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní

 2006   zaměstnanců náklady pojištění náklady

 Zaměstnanci  3 508 1 447 729 520 710 43 750

 Vedoucí pracovníci  34 126 849 44 398 10 920

 Celkem   3 542 1 574 578 565 108 54 670

V sociálním a zdravotním pojištění není zahrnuto pojištění k ostatním osobním nákladům.

Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zahrnují i částky, které jsou součástí pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy a ostatních netechnic-

kých nákladů.

(e)   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 69 078 tis. Kč (2006: 61 420 tis. Kč), z nichž 48 599 tis. Kč (2006: 43 034 tis. Kč) 

představují závazky ze sociálního zabezpečení a 20 479 tis. Kč (2006: 18 386 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto 

závazků nejsou po splatnosti.

(f)   Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 121 954 tis. Kč (2006: 82 882 tis. Kč). Žádný z těchto závazků není po splatnosti.

(g)   Odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů

Za účetní období 2007 a 2006 byly stanoveny následující peněžní a nepeněžní odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů:

        2007 2006

 Členové představenstva    21 835 13 960

 Členové dozorčí rady    5 290 4 290

 Odměny celkem    27 125 18 250

(h)   Půjčky a zálohy poskytnuté současným členům správních, řídích a dozorčích orgánů

V roce 2007 ani v roce 2006 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu poskytnutých půjček nebo 

záloh.

(i)   Faktický koncern

Společnost nemá s většinovým akcionářem WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, 

uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

(j)   Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem 

Celková výše nákladů, které byly převedeny mezi technickým účtem životního pojištění, neživotního pojištění a netechnickým účtem na základě klíče, 

uvedeného v bodě I.4.(y), činila ke dni účetní závěrky 2 359 132 tis. Kč (2006: 2 133 185 tis. Kč).

(k)   Podíly na ziscích

V roce 2007 obdržela společnost podíly na ziscích z majetkových účastí ve výši 14 227 tis. Kč (2006: 21 793 tis. Kč).

(b)   Správní režie

         2007 2006

 Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.)    325 425 359 540

 Nájemné    167 006 177 020

 Spotřeba energie    25 562 27 386

 Spotřeba materiálu    50 857 49 098

 Odpisy DHM    29 460 36 989

 Odpisy DNM    18 123 21 054

 Náklady na spoje    88 201 98 906

 Cestovné    19 717 11 215

 Poradenství    52 416 116 424

 Softwarové služby    173 812 64 013

 Provize    911 087 908 107

 Ostatní správní náklady    373 882 310 970

 Správní náklady celkem    2 235 548 2 180 722

(c)   Ostatní technické náklady a výnosy

        2007 2006

 Neživotní pojištění  

 Ostatní technické náklady    2 399 299 2 225 717

  – opravné položky vztahující se k pojištění    437 041 360 074

  – odpisy dlužného pojistného    62 820 139 538

  – vztah k SR – zákonné pojištění    1 228 875 1 033 968

  – odpisy goodwillu a ost. nehm. majetku    668 357 689 888

  – aktivní zajištění    2 206 2 021

  – ostatní    0 228

 Ostatní technické výnosy     454 340 686 852

  – rozpouštění opravných položek    350 059 556 802

  – makléřské provize ze zajištění    6 24 412

  – odměny za likvidační úkony    23 463 32 885

  – ostatní    80 812 72 753

 Životní pojištění  

 Ostatní technické náklady    213 585 175 407

  – opravné položky vztahující se k pojištění    169 368 159 280

  – odpisy dlužného pojistného    2 994 13 288

  – akumulovaný dluh IŽP    38 228 1 005

  – ostatní    2 995 1 834

 Ostatní technické výnosy     233 617 274 786

  – rozpouštění opravných položek    160 926 251 568

  – akumulovaný dluh IŽP    49 500 1 168

  – ostatní    23 191 22 050

Podíl zajistitele na ostatních technický nákladech a výnosech je nulový.
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III. 14.  Následné události

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.

V Praze, dne 7. března 2008

Ing. Vladimír Mráz  Mag. Gerhard Lahner

předseda představenstva a generální ředitel ředitel, člen představenstva

(l)   Výsledek netechnického účtu

Výsledek netechnického účtu činil k 31. prosinci 2007 - 714 tis. Kč (2006: 6 926 tis. Kč).

(m)  Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním činil k 31. prosinci 2007 - 1 464 636 tis. Kč (2006: 1 143 055 tis. Kč).

III. 13. Daně

(a)   Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty

        2007 2006

 Daň z příjmů za běžné období    427 297 301 281

 Splatná daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím    17 1 891

 Změna stavu odložené daňové pohledávky/Změna stavu odloženého daňového závazku   -49 429 -124 491

 Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty    377 885 178 681

Splatnou daň vztahující se k minulým obdobím představuje dodatečná daňová povinnost, kterou společnost sama odhalila případně vyplynula 

z kontrol finančního úřadu. Závazek z titulu splatné daně je kompenzován zaplacenými zálohami na daň z příjmů.

(b)   Odložené daňové pohledávky/Odložené daňové závazky

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky jsou následující:

 Dočasné rozdíly  Pohledávky  Závazky  Rozdíl

     2007 2006 2007 2006 2007 2006

 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 74 319 52 217 -74 319 -52 217

 Dlouhodobý nehmotný majetek 336 545 286 421 0 0 336 545 286 421

 Pohledávky 25 206 29 679 0 0 25 206 29 679

 Rezervy 29 235 26 661 0 0 29 235 26 661

 Ztráty z minulých let 0 0 0 0 0 0

 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 160 508 0 0 147 957 160 508 -147 957

 Ostatní dočasné rozdíly 8 995 13 372 0 0 8 995 13 372

 Odložená daňová (pohledávka)/závazek 560 489 356 133 74 319 200 174 486 170 155 959

 Kompenzace souvisejících odložených 

 daňových pohledávek a závazků 0 0 0 0  0

 Odložená daňová pohledávka/závazek 560 489 356 133 74 319 200 174 486 170 155 959

(c)   Odložené daňové pohledávky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá odložené daňové pohledávky nevykázané v rozvaze.
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 o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66a obchodního zákoníku

ODDÍL I.
OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING

1. Ovládaná osoba

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem na adrese Templová 747, 110 00 Praha 1

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897. (dále Kooperativa)

Kooperativa je obchodní společnost, která se zabývá pojišťovnictvím podle zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět podnikání je specifi kován ve stanovách společnosti a zapsán v obchodním rejstříku.

2. Ovládající osoba

Společnost WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group,

se sídlem na adrese Schottenring 30, Wien 1010, Republik Österreich

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem ve Vídni, oddíl FN, vložka 75687 F (dále Wiener Städtische).

Wiener Städtische je akciová společnost, která provozuje obchod smluvního pojištění. Předmět podnikání je specifi kován ve stanovách společnosti.

3. Propojená osoba

Seznam dceřiných společností Wiener Städtische s uvedením obchodního názvu, adresy, čísla v obchodním rejstříku, podílu Wiener Städtische na 

základním kapitálu a charakteristiky podnikání tvoří přílohu této zprávy.

ODDÍL II.
VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Způsob ovládání

Wiener Städtische vlastní akcie Kooperativy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 89,65 % základního kapitálu a reprezentující 92,64% 

hlasovacích práv. 

Zpráva představenstva
společnosti

Adresy 
organizačních složek

 Společnost je územně rozdělena do devíti regionálních agentur. Služby klientům poskytuje ve více než třech stech kancelářích a obchodních 

místech dislokovaných na celém území republiky a navíc lze produkty Kooperativy sjednat i v pobočkách České spořitelny. 

 Generální ředitelství Centrum zákaznické podpory Centrum likvidace pojistných událostí 

 Templová 747/5 Koliště 1 – majetek, odpovědnost

 110 01  Praha 1 602 00  Brno Rumunská 655/9

 telefon: 221 000 111 telefon: 545 556 111                   460 01  Liberec 4 

   telefon: 485 218 801

 Centrum pojištění odpovědnosti    Úsek pojištění motorových vozidel Úsek pojištění majetku a odpovědnosti 

 za pracovní úrazy                          Olbrachtova 9/2006 Olbrachtova 9/2006

 Rašínova 692/4                            140 00  Praha 4 140 00  Praha 4

 602 00  Brno                                   telefon: 267 297 305 telefon: 267 297 204

 telefon: 545 556 241                 

 Centrum pojištění                         Centrum pojištění osob               Centrum likvidace pojistných událostí

 hospodářských rizik                     Na Poříčí 25                        – motorová vozidla

 Revoluční 13                              110 00  Praha 1                            Sámova 8

 110 00  Praha 1                             telefon: 222 827 292                   101 00  Praha 10

 telefon: 224 803 111                                                                        telefon: 272 112 111

 Agentura Praha                           Agentura Severní Čechy            Agentura Západní Čechy

 Vinohradská 72 nám. Dr. E. Beneše 580/25 Zahradní 3

 130 00  Praha 3 460 01  Liberec 1 326 00  Plzeň

 telefon: 251 016 111 telefon: 485 258 111 telefon: 377 417 111

  

 Agentura Střední Čechy Agentura Východní Čechy Agentura Jižní Čechy

 Na Žertvách 29 tř. Míru 94 Zátkovo nábřeží 441/3

 180 00  Praha 8 530 02  Pardubice 370 21  České Budějovice

 telefon: 227 133 512 telefon: 466 530 297 telefon: 386 791 111

 Agentura Jižní Morava                  Agentura Střední Morava          Agentura Severní Morava

 Nádražní 14                                  Studentská 3                              Zámecká 19

 602 00  Brno                                  779 00  Olomouc                        702 00  Ostrava

 telefon: 543 534 200                     telefon: 585 538 111                  telefon: 596 279 824
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ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi Wiener Städtische a Kooperativou

a)  Zajistná smlouva uzavřená mezi Wiener Städtische jako zajistitelem, a Kooperativou jako zajištěným, dne 29. 11. 2001. Tato smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou a jejím předmětem zajištění je investiční životní pojištění.

b)  Korespondenční dohoda oboustranná uzavřená mezi Wiener Städtische a Kooperativou od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou. Tato dohoda zajišťuje 

vzájemné zastupování smluvních partnerů ve svých zemích při likvidaci pojistných událostí vyplývajících ze systému zelených karet.

c)  Smlouva o poskytnutí užívacího práva na software SAP, vývoj v něm obsažených modulů, nastavení software SAP, údržbě softwaru SAP a migraci 

kmenů původního systému uzavřená mezi Wiener Städtische a Kooperativou jako uživatelem.

Na základě výše uvedených smluv a dohod nevznikla Kooperativě jako ovládané osobě žádná újma.

2. Smlouvy a dohody nově uzavřené mezi Wiener Städtische a Kooperativou

a)  Smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů uzavřená mezi Kooperativou, jako převodcem, a Wiener Städtische, jako nabyvatelem, 

dne 26. 6. 2007.

b)  Smlouva o zajištění škodního nadměrku uzavřená mezi Kooperativou, jako zajištěným, a Wiener Städtische, jako zajistitelem, dne 31. 5. 2007 na 

období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

3. Smlouvy a dohody uzavřené mezi Kooperativou a ostatními ovládanými osobami, kde ovládající osobou je Wiener Städtische:

a)  Nájemní smlouvy uzavřené mezi společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s. jako pronajímatelem, a Kooperativou jako nájemcem:

 –  smlouva o nájmu nebytových prostor Brno, Rašínova 692 ze dne 1.6.2000 ve znění pozdějších dodatků, tato smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou,

 –  smlouva o nájmu části nebytových prostor (parkovacího místa) včetně souvisejících služeb, Brno, Rašínova 692/4 ze dne 1.6.2003, uzavřena 

na dobu neurčitou.

b)  Smlouva o ochraně obchodních zájmů uzavřená mezi společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., a Kooperativou, ze dne 30. 6. 2003, ve 

znění dodatku ze dne 1. 7. 2004, která upravuje spolupráci Kooperativy a Kapitolu při navazování smluvních vztahů se zprostředkovateli pojištění.

c)  Smlouva o výhradním obchodním zastoupení č. 4600-109017/01-2005-A uzavřená mezi společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, 

a.s., a Kooperativou, ze dne 31. 12. 2004, ve znění pozdějších dohod, na základě které Kapitol pro Kooperativu zprostředkovává pojištění jako 

pojišťovací agent a prodává i fi nanční produkty FS ČS a Kooperativa Kapitolu za tuto činnost poskytuje provize. Tato smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou.

d) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., jako pojištěným:

 – pojistná smlouva č. 7200097003, ze dne 1. 4. 2000. Předmětem pojistné smlouvy je odpovědnost pojišťovacího agenta,

 –  pojistná smlouva č. 7200204715, ze dne 24. 6. 2003. Pojistná smlouva je uzavřena do 23. 6. 2006 s možností prodloužení. Předmětem 

pojistné smlouvy je živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění skla a pojištění odpovědnosti za škody,

 – další pojistné smlouvy.

e)  Smlouvy o výpůjčce uměleckého díla uzavřené mezi Kooperativou jako půjčitelem, a společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., 

jako výpůjčitelem:

 – uzavřená dne 9. 12. 2005 na dobu neurčitou,

 – uzavřená dne 4. 12. 2006 na dobu neurčitou

f)  Podnájemní smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako pronajímatelem a společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., jako nájemcem, 

dne 1. 3. 2006 na nebytový prostor v Praze 1, Štupartská 11, na dobu určitou do 31. 12. 2008.

g) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., jako pojištěným.

h)  Smlouva o poskytování přístupu do informačního systému uzavřená mezi Kooperativou jako poskytovatelem a společností Kapitol, pojišťovací 

a fi nanční poradenství, a.s., dne 8. 11. 2005 na dobu neurčitou.

2. Personální unie

 

■  Předsedou dozorčí rady Kooperativy je Dr. Günter Geyer, který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem Wiener Städtische 

a předsedou dozorčí rady Kooperatívy poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group.

■  Místopředsedou dozorčí rady Kooperativy je Dkfm. Karl Fink, který je zároveň místopředsedou představenstva Wiener Städtische a členem dozorčí 

rady Kooperatívy poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group.

■  Předsedou představenstva a generálním ředitelem Kooperativy je Ing. Vladimír Mráz, který je zároveň členem dozorčí rady Kooperatívy poisťovne, a.s., 

Vienna Insurance Group, členem představenstva Sanatorium Astoria a.s, členem dozorčí rady SHD – KOMES, a.s., předseda dozorčí rady České 

podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, předsedou dozorčí rady Joint Belarus-Austrian Insurance Company Kupala, předsedou 

dozorčí rady Zaso Victoria Non-Life, členem dozorčí rady KIP, a.s., členem představenstva Ceska Kooperativa London Ltd.

■  Členem představenstva a náměstkem generálního ředitele Kooperativy je od 1. listopadu 2007 Dr. Hans – Peter Hagen a současně členem 

představenstva Wiener Städtische, místopředsedou dozorčí rady InterRisk Versicherung AG Vienna Insurance Group, místopředsedou dozorčí rady 

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., členem dozorčí rady Donau Allgemeine Versicherungs AG Vienna Insurance Group, členem dozorčí rady 

InterRisk Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group, členem dozorčí rady OMNIASIG Life Insurance, členem dozorčí rady UNITA S.A. AG 

Vienna Insurance Group.

■  Členem představenstva Kooperativy je Jaroslav Dostal, CSc., který je zároveň členem představenstva SURPMO, a.s., předsedou dozorčí rady 

Mělnická, zdravotní, a.s.

■  Členem představenstva Kooperativy je JUDr. Hana Machačová, která je zároveň předsedkyní dozorčí rady KAPITOL, pojišťovací a fi nanční 

poradenství, a.s.

■  Členem představenstva Kooperativy je Mag. Gerhard Lahner, který je zároveň jednatelem společnosti Anděl Investment Praha s.r.o., členem 

představenstva České podnikatelské pojišťovny, a.s. ,Vienna Insurance Group, členem dozorčí rady Ringturm Kapitalanlageges.m.b.H a členem 

představenstva Ceska Kooperativa London Ltd.

■  Členem představenstva Kooperativy je Ing. Konštantín Alexejenko, který je zároveň členem dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, a.s., 

Vienna Insurance Group a členem dozorčí rady Kontinuity poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group.

■  Členem představenstva Kooperativy byl do 15. října 2007 RNDr. Jakub Strnad, Ph.D, který je zároveň místopředsedou představenstva a náměstkem 

generálního ředitele České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group

■  Členem dozorčí rady Kooperativy je Ing. Juraj Lelkes, který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem Kooperatívy poisťovne, a.s., 

Vienna Insurance Group

■  Členem dozorčí rady Kooperativy je Ing. Hynek Vodička, který je zároveň předsedou dozorčí rady SURPMO, a.s., členem představenstva Ceska 

Kooperativa London Ltd.

■ Členem dozorčí rady Kooperativy je Ing. Jan Reichelt, který je zároveň předsedou dozorčí rady UNIGEO a.s.

■ Členem dozorčí rady Kooperativy je JUDr. Oldřich Horák, který je zároveň členem dozorčí rady Global Expert, s.r.o.

■  Členem dozorčí rady Kooperativy je Mag. Peter Höfi nger, který je zároveň členem dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna 

Insurance Group a členem představenstva Donau Allgemeine Versicherungs AG Vienna Insurance Group.

3. Struktura propojení

Podíl Wiener Städtische 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. ledna 2007 do 31. prosince 2007

68 69



 – smlouva o zajištění správy domu v Brně, Nádražní 14, ze dne 1. 6. 2004, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy domu v Hodoníně, Národní třída 67, ze dne 1. 7. 2004, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy Školícího střediska Hrůzův Mlýn, ze dne 1. 1. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 –  smlouva o zajištění správy domu v Praze 5, Vrchlického 38, ze dne 1. 1. 2005, ve znění dodatku č.1 a 2, tato smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou,

 –  smlouva o zajištění správy domu v Brně, Koliště 1, ze dne 1. 8. 2005 ve znění dodatků č.1 a 2, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy domu v Praze, Sámova 8, ze dne 1. 7. 2005 ve znění dodatku č. 2, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Jižní Čechy, ze dne 1. 11. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Západní Čechy, ze dne 1. 9. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Střední Čechy, ze dne 1. 11. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 –  smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Severní Morava, ze dne 1. 10. 2005, ve znění dodatku č.1, tato smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou,

 –  smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Střední Morava, ze dne 1. 9. 2005, ve znění dodatku č.1, tato smlouva je uzavřena na 

dobu neurčitou,

 –  smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Jižní Morava, ze dne 1. 1. 2005, ve znění dodatku č.1, tato smlouva je uzavřena na 

dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budovy Vrchlického 38, Praha 5, ze dne 1. 1. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Východní Čechy, ze dne 1. 4. 2006, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budovy Centrálního skladu tiskovin, ze dne 1. 4. 2006, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 –  smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Severní Čechy, ze dne 1. 4. 2006, ve znění dodatku č.1, tato smlouva je uzavřena na 

dobu neurčitou,

 – smlouva o zajištění správy budov v užívání Agentury Praha, ze dne 1. 3. 2006, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

aa)  Smlouva o zajištění provozu vinotéky v Mladé Boleslavi uzavřená mezi Kooperativou jako vlastníkem a společností SURPMO, a.s., jako provozo-

vatelem, dne 1. 8. 2004, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

bb)  Smlouva o výpůjčce uměleckého díla uzavřená mezi Kooperativou jako půjčitelem, a společností SURPMO, a.s., jako výpůjčitelem, uzavřená dne 

15. 12. 2005 na dobu neurčitou.

cc)  Mandátní smlouva ze dne 20. 4. 2006, ve znění dodatku č.1, uzavřená mezi Kooperativou jako mandantem a společností SURPMO, a.s., jako 

mandatářem, o zajištění stavebních úprav na objektu v Hrůzově Mlýně, uzavřená na dobu určitou do 31. 5. 2007.

dd)  Smlouva ze dne 6. 12. 2006 uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SURPMO, a.s., jako zhotovitelem na dobu určitou do 

30. 1. 2007. Předmětem smlouvy je vypracování studie o využití budovy Svitavy, Masarykova 26.

ee) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností SURPMO, a.s., jako pojištěným.

ff) Nájemní smlouvy uzavřené mezi společností UNIGEO a.s., jako pronajímatelem a Kooperativou jako nájemcem:

 –  nájemní smlouva na část nemovitosti v Ostravě-Hrabové, Místecká 258, ze dne 1. 1. 2000, ve znění dodatku č. 1, tato smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou,

 –  nájemní smlouva na část nemovitosti v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 29. 8. 2000, ve znění dodatku č. 1, tato smlouva je uzavřena na 

dobu neurčitou,

 – nájemní smlouvy na užívání vysokozdvižného vozíku ze dne 1. 5. 2006, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Ostravě-Hrabové, Místecká 258, ze dne 1. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 až 6, tato smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou,

gg)  Mandátní smlouva uzavřená mezi společností UNIGEO a.s., jako mandatářem, a Kooperativou jako mandantem dne 1. 5. 2005 ve znění dodatku 

č.1 ze dne 1. 11. 2005. Předmětem smlouvy je provádění odborné provozní a technické správy, související s činností a provozem Centrální 

spisovny a Centrální podatelny. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

hh)  Patronátní prohlášení Kooperativy ze dne 6. 2. 2004 k úvěrům společnosti UNIGEO, a.s. Předmětem prohlášení je omezení nakládání s podílem 

ve společnosti UNIGEO, a.s.

ii)  Nájemní smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako pronajímatelem a společností UNIGEO, a.s., jako nájemcem, na užívání vysokozdvižného 

vozíku ze dne 1. 5. 2006, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

jj) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností UNIGEO a.s., jako pojištěným.

kk) Nájemní smlouvy uzavřené mezi společností Koordita a.s., jako pronajímatelem a Kooperativou jako nájemcem:

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 19. 5. 2000 ve znění dodatků č. 1 až 8, tato smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou,

i) Korespondenční dohoda – jednostranná

 –  Korespondenční dohoda je uzavřená mezi Kooperativou a společnostmi Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Aktien Gesellschaft, 

Vídeň, Rakousko; Komunálna Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Bánská Bystrica, Slovensko a OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., 

Bukurešť, Rumunsko; Kooperativa zastupuje tyto společnosti na území ČR při likvidaci pojistných událostí vyplývajících ze systému zelených karet.

j)  Korespondenční dohody oboustranné zajišťující vzájemné zastupování smluvních partnerů ve svých zemích při likvidaci pojistných událostí vyplý-

vajících ze systému zelených karet:

 –  uzavřená mezi Kooperativou a společnostmi Wiener Städtische Osiguranje a.d., Beograd, Kooperatíva poisťovna, a.s., Vienna Insurance 

Group , Bratislava, Kvarner osiguranje d. d., Vienna Insurance Group, Zagreb, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa S.A., Vienna Insu-

rance Group , Warsaw, Bulgarski Imoti Non-Life Ag, Sofi a,

 –  uzavřená mezi Kooperativou a společnostmi UNITA Vienna Insurance Group  S.A., Timisoara, , Union Vienna Insurance Group  biztosító Rt., 

Budapest.

 – uzavřená mezi Kooperativou a společností VB Bulgarski Imoti A.G Vienna Insurance Group, Sofi a, Bulharsko

 – uzavřená mezi Kooperativou a společností Globus Insurance Company, Kyjev, Ukrajina

k)  Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Kooperativou jako pojišťovnou a společností Kámen Ostroměř, s.r.o. jako zaměstnavatelem, dne 29. 3. 2001. 

Předmětem smlouvy je vyvíjení činnosti umožňující pojišťovně uzavírat pojistné smlouvy se zaměstnanci zaměstnavatele a je uzavřena na dobu 

neurčitou.

l)  Patronátní prohlášení Kooperativy ze dne 23. 12. 2003 k úvěrům společnosti Kámen Ostroměř s.r.o. Předmětem prohlášení je omezení nakládání 

s podílem ve společnosti Kámen Ostroměř s.r.o.

m) Pojistné smlouvy uzavřené mezi společností Kámen Ostroměř, s.r.o. jako pojištěným a Kooperativou jako pojistitelem.

n)  Smlouva o úvěru uzavřená mezi Kooperativou jako věřitelem a společností Sanatorium Astoria a.s. jako dlužníkem, dne 6. 1. 2000 se splatností 

do 20. 9. 2009.

o) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Sanatorium Astoria, a.s., jako pojištěným.

p)  Smlouva o nájmu reklamní plochy uzavřená mezi společností Sanatorium Astoria a.s., jako pronajímatelem, a Kooperativou jako nájemcem 

od 1. 10. 2005 na dobu určitou a to do 31. 12. 2007.

q)  Smlouva uzavřená mezi Kooperativou a společností KIP, a.s., dne 25. 10. 2004 na 1 rok s automatickým prodloužením o 1 rok v případě souhlasu 

obou smluvních stran. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro nakládání s akciemi emitovanými společností SHD-KOMES, a.s.

r)  Smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi Kooperativou, jako pronajímatelem a KIP, a.s., jako podnájemníkem, dne 1. 7. 2002 ve 

znění pozdějších dodatků v Praze 1, Štupartská 746, na dobu určitou do 31. 12. 2008.

s)  Smlouva o nájmu reklamní plochy uzavřená mezi Kooperativou jako nájemcem a společností SHD – KOMES, a.s., jako pronajímatelem, dne 

1. 1. 2000 ve znění pozdějších dodatků, uzavřená na dobu určitou, a to do 31. 12. 2009.

t) Nájemní smlouvy uzavřené mezi společností SHD – KOMES, a.s., jako pronajímatelem a Kooperativou jako nájemcem:

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory, Most, Moskevská čp. 1/14, ze dne 1. 2. 2000, ve znění dodatku č. 1 až 3, tato smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory, Most, Moskevská čp. 1/14, ze dne 1. 5. 2004, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

u)  Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Kooperativou jako pojišťovnou a společností SHD – KOMES, a.s., jako zaměstnavatelem, dne 30. 4. 2001. 

Předmětem smlouvy, uzavřené na dobu neurčitou, je vyvíjení činnosti umožňující pojišťovně uzavírat pojistné smlouvy se zaměstnanci zaměstnavatele.

v)  Smlouva o reklamě uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SHD – KOMES, a.s., jako zajišťovatelem, dne 1. 1. 2000 ve znění 

pozdějších dodatků na dobu určitou do 31. 12. 2009.

w) Pojistné smlouvy uzavřené mezi společností SHD – KOMES, a.s. jako pojištěným a Kooperativou jako pojistitelem.

x) Nájemní smlouvy uzavřené mezi společností SURPMO, a.s., jako pronajímatelem a Kooperativou jako nájemcem:

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Hradci Králové, tř. Čsl. armády, ze dne 1. 7. 2004, tato smlouva byla ukončena dohodou ke dni 

31. 1. 2007,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory v Brně, Nádražní 14, ze dne 1. 2. 2006, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Hrůzův Mlýn, dne 1. 1. 2005, na dobu neurčitou.

y)  Smlouva o zprostředkování pronájmu nemovitostí uzavřená mezi společností SURPMO, a.s., jako zprostředkovatelem, a Kooperativou jako zájem-

cem, dne 24. 6. 2002, na dobu neurčitou.

z) Smlouvy o zajištění správy mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SURPMO, a.s., jako správcem:

 – smlouva o zajištění správy domu v Ml. Boleslavi, Staroměstské nám. 16, ze dne 1. 10. 2003, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou

 –  smlouva o zajištění správy domu v Praze 6, Veleslavínská 42, ze dne 15. 12. 2003 ve znění dodatku č.1, tato smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou,
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rr) Smlouvy o půjčkách mezi Kooperativou jako věřitelem a Benefi tou, a.s. jako dlužníkem:

 – smlouva o půjčce uzavřená dne 4. 4. 2005, ve znění dodatku č.1, se splatností do 20. 10. 2010,

 – smlouva o půjčce uzavřená dne 23. 8. 2005, ve znění dodatku č.1, se splatností do 20. 8. 2011,

 – smlouva o půjčce uzavřená dne 5. 4. 2006 se splatností do 20. 4. 2012.

ss)  Smlouva o výpůjčce uměleckého díla uzavřená mezi Kooperativou jako půjčitelem, a společností Benefi ta, a.s., jako výpůjčitelem, uzavřená dne 

30. 12. 2005 na dobu neurčitou.

tt)  Pojistná smlouva č. 595041224-2 uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Anděl Investment Praha s.r.o. jako pojištěným ze 

dne 16. 6. 2003 ve znění pozdějších dodatků. Pojistná smlouva je uzavřena na jeden rok s automatickou prolongací.

uu)  Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, jako pojištěným.

vv)  Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojištěným a společností Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group jako pojistitelem.

 –  Pojistná smlouva č. 0009509666 uzavřená dne 30. 12. 2006 na dobu jednoho roku s automatickou prolongací. Předmětem smlouvy je pojištění majetku. 

 – Pojistná smlouva č. 0009509844 uzavřená dne 30. 12. 2006 na dobu neurčitou. Předmětem smlouvy je pojištění vozidel. 

 –  Pojistná smlouva č. 3069331700 uzavřená dne 30. 12. 2006 na dobu neurčitou. Předmětem smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způso-

benou provozem vozidla. 

Na základě výše uvedených smluv a dohod nevznikla Kooperativě žádná újma.

4. Smlouvy a dohody nově uzavřené mezi Kooperativou a ostatními ovládanými osobami, kde ovládající osobou je Wiener Städtische

a)  Smlouva o ochraně dat a osobních údajů uzavřená mezi Kooperativou a BIAC – Business Insurance Application consulting GmbH, dne 

30. 11. 2007 na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je ochrana dat a osobních údajů Kooperativy, jako správce dat a osobních údajů, 

předávaných za účelem jejich dalšího zpracování společnosti BIAC, jako zpracovateli dat a osobních údajů.

b)  Pojistné smlouvy uzavřené mezi společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, jako pojištěným a Kooperativou jako pojistitelem.

c)  Dohody o změně smlouvy o výhradním obchodním zastoupení č. 4600-109017/01-2005-A uzavřené mezi společností Kapitol, pojišťovací 

a finanční poradenství, a.s., a Kooperativou, ze dne 31. 12. 2004, na základě které Kapitol pro Kooperativu zprostředkovává pojištění jako pojiš-

ťovací agent a prodává i fi nanční produkty FS ČS a Kooperativa Kapitolu za tuto činnost poskytuje provize.

d)  Dohoda o poskytnutí mimořádné provize uzavřená mezi Kooperativou a společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., jako obchod-

ním zástupcem, dne 13. 3. 2007 na dobu určitou do 30. 11. 2007.

e)  Smlouva o výpůjčce osobního automobilu uzavřená mezi Kooperativou jako půjčitelem, a společností Kapitol, pojišťovací a fi nanční poradenství, a.s., 

jako výpůjčitelem, uzavřená dne 26. 2. 2007 na dobu určitou do 31. 5. 2007.

f) Nájemní smlouvy uzavřené mezi společností SURPMO, a.s., jako pronajímatelem a Kooperativou jako nájemcem:

 –  nájemní smlouvy na nebytové prostory v Praze 1, Opletalova 1626 ze dne 1. 1. 2007 ve znění pozdějších dodatků, tyto smlouvy jsou 

uzavřena na dobu neurčitou

g) Smlouvy o zajištění správy mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SURPMO, a.s., jako správcem:

 – smlouva o zajištění správy bytového fondu a nebytových prostor ze dne 1. 1. 2007, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

h)  Mandátní smlouva ze dne 15. 3. 2007, ve znění dodatku č.1 a 2, uzavřená mezi Kooperativou jako mandantem a společností SURPMO, a.s., jako 

mandatářem, o zajištění přístavby depotů v Modřicích, uzavřená na dobu určitou do 30. 6. 2007.

i)  Smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SURPMO, a.s., jako zhotovitelem, dne 26. 6. 2007 na dobu určitou do 

10. 9. 2007. Předmětem smlouvy je úprava pasportů budov Kooperativy.

j)  Smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SURPMO, a.s., jako zhotovitelem, dne 27. 2. 2007 na dobu určitou do 

28. 3. 2007. Předmětem smlouvy jsou dispoziční úpravy v Modřicích a předložení projektové dokumentace.

k)  Smlouva o dílo uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SURPMO, a.s., jako dodavatelem, dne 6. 9. 2007 ve znění pozdějších 

dodatků na dobu určitou do 20. 10. 2007. Předmětem smlouvy je zajištění náhradního zdroje v Modřicích.

l) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností SURPMO, a.s., jako pojištěným.

m)  Smlouva o reklamě uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností SHD – KOMES, a.s., jako zajišťovatelem, dne 1. 3. 2007 na dobu 

určitou do 30. 3. 2007.

n)  Smlouva o nájmu reklamní plochy uzavřená mezi Kooperativou jako nájemcem a společností SHD – KOMES, a.s., jako pronajímatelem, dne 1. 1. 2007 

uzavřená na dobu určitou do 31. 12. 2007.

o)  Smlouva o reklamě a propagaci obchodního jména Kooperativy uzavřené mezi Kooperativou, jako objednatelem, a SHD – KOMES, a.s., jako 

obstaratelem, dne 1. 3. 2007 na dobu určitou do 31. 12. 2007.

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 1. 10. 2002, ve znění dodatku č. 4, tato smlouva je uzavřena na 

dobu neurčitou,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 1. 9. 2003, ve znění dodatků č. 1 až 7, tato smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory přístavby v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 1. 7. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, 

a to do 31. 12. 2010,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 2. 8. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 7. 2010.

ll) Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a KOORDITA, a.s., jako pojištěným.

mm) Nájemní smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pronajímatelem a Global Expert, s.r.o. jako nájemcem:

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Kladno, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Kolín, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Mladá Boleslav, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Příbram II, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Poděbrady, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Benešov, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Mělník, ze dne 1. 10. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Pelhřimov, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Jindřichův Hradec, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Strakonice, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory České Budějovice, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2007

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory České Budějovice, uzavřená dne 31.12.2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s plat-

ností od 1. 1. 2006,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Sokolov, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Karlovy Vary, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Domažlice, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Chomutov, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2007,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Děčín, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Teplice, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Česká Lípa, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Svitavy, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Jičín, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 1. 2017,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Rychnov nad Kněžnou, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Břeclav, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Vyškov, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Velké Meziříčí, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Frýdek - Místek, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 5. 2010

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Zlín, ze dne 1.6.2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2007,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Šumperk, ze dne 1. 11. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Olomouc, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2007,

 – nájemní smlouva na nebytové prostory Praha 10, ze dne 1. 6. 2005, tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

nn)  Smlouva o vzájemné spolupráci při likvidaci pojistných událostí uzavřená mezi Kooperativou a společností Global Expert, s.r.o., dne 1. 6. 2005, 

ve znění pozdějších dodatků, ukončená dohodou dne 24. 6. 2007.

oo)  Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojistitelem a Global Expert, s.r.o. jako pojištěným.

pp)  Smlouva o obchodním zastoupení č. 4600-311757/01-2005-A uzavřená mezi společností Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s., a Kooperativou, 

dne 1. 1. 2005, na základě které Wüstenrot pro Kooperativu zprostředkovává pojištění jako pojišťovací agent a Kooperativa Wüstenrotu za tuto 

činnost poskytuje provize, a je uzavřena na dobu neurčitou.

qq)  Smlouva o výhradním obchodním zastoupení č. 4600-312463/03-2005-A uzavřená mezi společností Benefita, a.s., a Kooperativou, dne 

15. 4. 2005, ve znění pozdějších dohod, na základě které Benefita a.s. pro Kooperativu zprostředkovává pojištění jako pojišťovací agent 

a Kooperativa Benefi tě a.s. za tuto činnost poskytuje provize.
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ODDÍL V.
JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OSTATNÍ OPATŘENÍ V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB

a)  Kooperativa obchoduje s fondy, které spravuje společnost Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Tyto fondy jsou využívány také ke krytí 

fi nančního umístění jménem pojištěných.

b)  Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. jako bankou a Kooperativou jako ručite-

lem, dne 21. 11. 2007. Předmětem smlouvy je ručení za závazky z úvěru Mělnické zdravotní, a.s. vůči České spořitelně, a.s. 

ODDÍL VI.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1.  Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství Wiener Städtische, 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 

fi nanční vyjádření plnění a protiplnění z uzavřených smluv a dohod.

ODDÍL VII.
ZÁVĚR

1.  Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group dne 6. února 2008 

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 Kooperativa je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní přiložena jako nedílná součást.

2.  Představenstvo Kooperativy zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že výroční zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem 

Městského soudu v Praze.

V Praze dne 6. února 2008

Podpisy členů představenstva ovládané osoby, společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group:

Ing. Vladimír Mráz  Mag. Gerhard Lahner

předseda představenstva a generální ředitel ředitel, člen představenstva

–  Členem představenstva Kooperativy je Jaroslav Dostal, CSc., který je zároveň členem představenstva SURPMO, a. s., a do 31. 8. 2007 jednatelem 

Celetná 25, s. r. o.

–  Členem představenstva Kooperativy je JUDr. Hana Machačová, která je zároveň předsedkyní dozorčí rady KAPITOLU, pojišťovací a fi nanční poradenství, a. s.

–  Členem představenstva Kooperativy je Mag. Gerhard Lahner, který je zároveň jednatelem společnosti Anděl Investment s. r. o.

–  Členem představenstva Kooperativy je Ing. Konštantín Alexejenko, který je zároveň členem dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, a. s., 

členem dozorčí rady Kontinuity poisťovne, a. s.

p) Pojistné smlouvy uzavřené mezi společností SHD – KOMES, a.s. jako pojištěným a Kooperativou jako pojistitelem.

q) Pojistné smlouvy uzavřené mezi společností UNIGEO a.s. jako pojištěným a Kooperativou jako pojistitelem.

r)  Smlouva o reklamě uzavřená mezi Kooperativou jako objednatelem a společností Kámen Ostroměř, s.r.o., jako zajišťovatelem, dne 1. 1. 2007 na 

dobu určitou do 31. 12. 2007.

s)  Smlouva o nájmu reklamní plochy uzavřená mezi Kooperativou jako nájemcem a společností Kámen Ostroměř, s.r.o., jako pronajímatelem, dne 

1. 1. 2007 uzavřená na dobu určitou do 31. 12. 2007.

t) Pojistné smlouvy uzavřené mezi společností Kámen Ostroměř, s.r.o., jako pojištěným a Kooperativou jako pojistitelem.

u)  Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Kooperativou jako vedoucím soupojistitelem, a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance 

Group, jako soupojistitelem uzavřená dne 27. 11. 2006 na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. Předmětem smlouvy je soupojištění a podíl na 

nákladech na reklamu.

v)  Smlouva o podnájmu uzavřená mezi Kooperativou jako pronajímatelem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, jako 

nájemcem, dne 1. 4. 2007 na nebytový prostor v Modřicích, Brněnská 634, a to na dobu neurčitou.

w)  Pojistné smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako pojištěným a společností Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, jako pojistitelem.

x) Dohody o mimořádných odměnách uzavřené mezi Kooperativou a společností Benefi ta, a.s.:

 – uzavřená dne 29. 12. 2006 na 1. čtvrtletí 2007,

 – uzavřená dne 30. 3. 2007 na 2. čtvrtletí 2007,

 – uzavřená dne 29. 6. 2007 na 3. čtvrtletí 2007,

 – uzavřená dne 28. 9. 2007 na 4. čtvrtletí 2007.

y) Dohody o mimořádných provizích uzavřené mezi Kooperativou a společností Benefi ta, a.s.

 – uzavřená dne 26. 6. 2007 na dobu určitou do 31. 8. 2008,

 – uzavřená dne 5. 8. 2007 na období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007

z)  Dohody o změně smlouvy o výhradním obchodním zastoupení č. 4600-312463/03-2005-A uzavřená mezi společností Benefi ta, a.s., a Kooperativou, 

dne 15. 4. 2005, ve znění pozdějších dohod, na základě které Benefita pro Kooperativu zprostředkovává pojištění jako pojišťovací agent 

a Kooperativa Benefi tě za tuto činnost poskytuje provize.

aa) Pojistná smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Banefi ta, a.s. jako pojištěným.

bb) Pojistná smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Sanatorium Astoria, a.s. jako pojištěným.

cc)  Pojistná smlouva č. 8955007777 uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a Crown-WSF spol. s r.o., jako pojištěným, dne 27. 9. 2007. 

Předmětem pojistné smlouvy je pojištění věci proti všem nebezpečím (all risk) a pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu. Pojistná 

smlouva je uzavřena na dobu od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008.

dd)  Pojistná smlouva č. 8955006554 uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a AIS Servis, s.r.o., jako pojištěným, dne 29. 12. 2006 na období 

od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

ee) Smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako objednatelem a AIS Servis, s.r.o., jako dodavatelem:

 – smlouva o údržbě dne 1. 3. 2007 na dobu neurčitou, předmětem smlouvy je údržba, technická podpora a rozvoj softwaru,

 – smlouva o poskytování služeb dne 14. 8. 2007 do doby zavedení SAP ve VIG, předmětem smlouvy je integrace provozních systému Golem a SAP,

 – smlouva o dílo dne 20. 3. 2007 na dobu určitou do 31. 12. 2007, předmětem smlouvy je vytvoření programového vybavení systému Golem,

 – smlouva o dílo dne 1. 10. 2007 na dobu neurčitou, předmětem smlouvy je provádění úvodního školení nových uživatelů provozního systému Golem

 –  dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2003 na dobu neurčitou, předmětem smlouvy je oprava adresních údajů vedených v systému 

Golem a předmětem dodatku její rozšíření o zpracování duplicit klientů

ff)  Smlouva o vzájemné spolupráci při likvidaci pojistných událostí uzavřená mezi Kooperativou a společností Global Expert, s.r.o. dne 25. 6. 2007 

na dobu neurčitou.

gg) Pojistná smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Global Expert, s.r.o. jako pojištěným.

hh) Nájemní smlouvy uzavřené mezi Kooperativou jako nájemcem a Koordita a.s. jako pronajímatelem:

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 1. 5. 2007, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2010,

 –  nájemní smlouva na nebytové prostory v Modřicích, Brněnská 634, ze dne 1. 5. 2007, tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2007,

ii)  Smlouva o reklamě a propagaci obchodního jména Kooperativy uzavřená mezi Kooperativou, jako objednatelem, a UNIGEO, a.s., jako obstara-

telem, dne 1. 1. 2007 na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

jj)  Pojistná smlouva uzavřená mezi Kooperativou jako pojistitelem a společností Anděl Investment Praha s.r.o. jako pojištěným.

kk)  Korespondenční dohoda jednostranná, uzavřená mezi Kooperativou a společností OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., Bukurešť, Rumunsko. 

Kooperativa zastupuje tuto společnost na území ČR při likvidaci pojistných událostí vyplývajících ze systému zelených karet.

Na základě výše uvedených smluv a dohod nevznikla Kooperativě žádná újma.
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 AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Bd. Dacia 30, Sector 1, RO-010 403  Bucuresti 80000340 88,86 pojištění

 UNION Vienna Insurance Group Biztositó Rt. 1082  Budapest, Baross u. 1. 01-10-041566/66 100,00 pojištění

 UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Bd. Dacia, nr 30 sect 1, Bucuresti J 40 / 13092 100,00 pojištění

 Vienna-Life Lebensversicherung AG 

 Vienna Insurance Group Industriestraße 2, FL-9487  Bendern FL-0002.010.458-6 100,00 pojištění

 „WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE“ 

 akcionarsko drustvo za osiguranje Mihajla Pupina 165G, YU-11070  Novi Beograd 4 - 101 - 00 100,00 pojištění

 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. B-dul Aviatorilor, Nr. 28 RO-010 403  Bucuresti J40/8364/1994 98,30 pojištění

 Omniasig Asigurari de Viata SA Str. Pechea nr. 13, Buc. sect. 1 J40/8364/1994 50,01 pojištění

 Royal Polska Towarzystwo 

 Ubezpiecen na Życie S.A. Ul., Rydygiera 21, 01-793  Warszawa RHB 46347 100,00 pojištění

 Towarzystwo Ubezpiecen InterRisk 

 Spolka Akcyjna ul. Noakowskiego 22, 00-668  Warszwawa RHB No.40197 99,93 pojištění

 GESCHLOSSENE AKTIENGESELLSCHAFT 

 JUPITER LEBENENSVERSICHERUNG 

 VIENNA INSURANCE GROUP Zolotoustivska Str. 10-12 A Top 83, 01135  Kiev 30434963 73,00 pojištění

 IC Globus Insurance Company 

 with Added Liability „Globus“ vul.Andreya Ivanova,21-17-1, 01010  Kiev 20448234 51,00 pojištění

 Geschlossene Aktiengesellschaft „Ukrainische 

 Versicherungsgesellschaft „KNIAZHA“ Glybotschytska Str. 44, 04050  Kiev 24175269 80,00 pojištění

 Ostatní společnosti Adresa Číslo  Podíl WSV AG (%) Charakter

 (konsolidované)  v obchodním 

      rejstříku

 ARITHMETICA Versicherungs- und Finanz- 

 mathematische Beratungs-GesmbH Schottenring 17, 1010  Wien 93505 h 100,00 poradenství

 BML Versicherungsmakler GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 190445 t 100,00 holding

 Bulgarski Imoti Asistans EOOD Balscha Straße No. 8, 1408  Sofia ф. д. 3693/2003 СГС 98,36 nemovitosti

 Businesspark Brunn Entwicklungs GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 46301 s 100,00 nemovitosti

 CAPITOL, a.s. Ružová dolina 6, 821 09  Bratislava 35750448 100,00 makléř

 CENTER Hotelbetriebs GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 107099 z 85,00 provoz hotelu

 COMPENSA Holding GmbH Bahnhofsplatz, 96450  Coburg HRB 3514 100,00 holding

 DBR-Friedrichscarree GmbH & CO KG Kronenstraße 30, 70174  Stuttgart HRA 12938 100,00 nemovitosti

 DBR-Friedrichscarree 

 Liegenschaftsverwaltung GmbH Kronenstraße 30, 70174  Stuttgart HRB 20796 100,00 nemovitosti

 DBR-Liegenschaften Verwaltungs-GmbH Kronenstraße 30, 70174  Stuttgart HRB 20306 100,00 nemovitosti

 DBR-Liegenschaften 

 Verwaltungs-GmbH & CO KG  Kronenstraße 30, 70174  Stuttgart HRA 12824 100,00 nemovitosti

 DVS Donau-Versicherung Vermittlungs- und 

 Service-Gesellschaft m.b.H., Wien Schottenring 15, 1010  Wien 38898d 100,00 holding

 Gesundheitspark Wien-Oberlaa 

 Gesellschaft m.b.H. Schottenring 30, 1010  Wien 72298 x 100,00 nemovitosti

 „Grüner Baum“ Errichtungs- und 

 Verwaltungsges.m.b.H. Sparkassenplatz 1, 6020  Innsbruck 55386 a 100,00 nemovitosti

 Anděl Investment Praha s.r.o. Evropská 370/15, 160 41  Praha 6 271 28 881 100,00 hotel

 I.V.  s.r.o Hlavné námestie 5, 811 01  Bratislava 35733811 100,00 nemovitosti

 Kalvin Tower Kft. Baross u. 1., 1082  Budapest 01-09-674742 100,00 nemovitosti

 KAPITOL pojišťovaci a finančni  Rašínova 692/4, 602 00  Brno 60751070 100,00 makléř

 poradenstvi, a.s.  oddil B., vlozka 1604

 Kvarner Wiener Städtische Nekretnine d.o.o Osjecka 46, HR-51000  Rijeka 080453781 98,75 nemovitosti

 LVP Holding GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 84740 v 100,00 holding
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 Pojišťovací společnosti v Rakousku Adresa Číslo  Podíl WSV AG (%) Charakter

      v obchodním 

      rejstříku 

 Bank Austria Creditanstalt 

 Versicherung AG Schottenring 27-29, 1010  Wien 103364 g 60,54 pojištění

 DONAU Versicherungs AG 

 Vienna Insurance Group Schottenring 15, 1010  Wien 32002 m 89,47 pojištění

 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 

 Vienna Insurance Group Schottenring 30, 1010  Wien 75687 f XXX pojištění

 Pojišťovací společnosti Adresa Číslo  Podíl WSV AG (%) Charakter

 v jiných zemích    v obchodním 

        rejstříku

 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń 

 Na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ul. Pulawska 405, 02-801  Warszawa RHB No. 33168 100,00 pojištění

 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczen Majątkowych 

 S.A. Vienna Insurance Group, Warschau Ul. Pulawska 405, 02-801  Warszawa RHB 59942 100,00 pojištění

 BULGARSKI IMOTI LIFE 

 Insurance Company, Balscha Straße No. 8, 1408  Sofia ф. д. 6100/1995 СГС 98,35 pojištění

 Bulgarski Imoti Non-Life Insurance Company Balscha Straße No. 8, 1408  Sofia ф. д. 6100/1994 СГС 98,36 pojištění

 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.,  Budějovická 5, CZ-140 21  Praha 639 985 30 87,67 pojištění

 Vienna Insurance Group  section B file 3433 in Prag

 Towarzystwo Ubezpieczen „Compensa“ 

 Spolka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342  Warszawa 00000 06691 99,87 pojištění

 Towarzystwo Ubezpieczen Na Życie 

 Compensa Spolka Akcyjna 

 Vienna Insurance Group ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342  Warszawa 00000 43309 100,00 pojištění

 Cosmopolitan Life  Vienna Insurance 

 Group - dionicko drustvo za osiguranje Jurisiceva 9, HR-1000  Zagreb 80260803 96,00 pojištění

 InterRisk Versicherungs-AG, 

 Vienna Insurance Group Karl-Bosch-Strasse 5, 65203  Wiesbaden 8043 100,00 pojištění

 InterRisk Lebensversicherungs-AG 

 Vienna Insurance Group Karl-Bosch-Strasse 5, 65203  Wiesbaden 12059 100,00 pojištění

 Komunálna poisťovňa, a.s.  

 Vienna Insurance Group ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 31 595 545 95,72 pojištění

 KONTINUITA poisťovňa, a.s. 

 Vienna Insurance Group Rajská 15/A, 811 08  Bratislava 35 709 600 100,00 pojištění

 Kooperativa pojišťovna, a.s., 

 Vienna Insurance Group Templová 747, 110 01  Praha 1 471 16 617 87,67 pojištění

 KOOPERATIVA poisťovna a.s. 

 Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 00 585 441 100,00 pojištění

 Kvarner Vienna Insurance Group 

 dionicko drustvo za osiguranje Osjecka 46, HR-51000  Rijeka 080026313 98,75 pojištění



 

 Business Insurance Application 

 Consulting GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 80111 k 100,00 poradenství

 Neue Heimat Oberösterreich Holding GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 142391 z 100,00 holding

 PFG Holding GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 282493g 94,62 holding

 PFG Liegenschaftsbewirtschaftungs-GmbH 

 & Co KG Schottenring 30, 1010  Wien 248931a 95,13 nemovitosti

 PROGRESS Beteiligungsges.m.b.H. Hegergasse 7/5, 1030  Wien 33662 d 60,00 holding

 Projektbau GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 145953 m 95,00 nemovitosti

 Projektbau Holding GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 282489a 89,50 holding

 Securia majetkovosprávna a podielova s.r.o. Gajova 11, 811 09  Bratislava 35 706 627 100,00 holding 

      vložka čislo: 12892/B

 Seniorenresidenz Fultererpark 

 Errichtungs- und Verwaltungs GmbH Südtiroler Platz 4, 6020  Innsbruck 129720 s 100,00 nemovitosti

 Seniorenresidenz Veldidenapark 

 Errichtungs- und Verwaltungs GmbH Neuhauserstraße 7, 6020  Innsbruck 41618 d 66,70 nemovitosti

 VLTAVA majetkovospravní a podílová s.r.o.   Radlická 14, 150 00  Praha 5 25 62 11 81 100,00 holding 

      oddíl C, vložka 55507

 Wiener Städtische Beteiligungs GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 162344 t 100,00 holding

 Wiener Städtische 

 Finanzierungsdienstleistungs GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 157968g 100,00 holding

 Wiener Verein Bestattungs- und 

 Versicherungsservice Gesellschaft m.b.H. Obere Donaustraße 53, 1020  Wien 45685 i 100,00 makléř

 Alpenländische Heimstätte, gemeinn. 

 Wohnungsbau-Siedlungsges. Viktor-Dankl-Straße 6, 6020  Innsbruck 33828y 94,00 bytová výstavba

 Erste gemeinnützige 

 Wohnungsgesellschaft-“Heimstätte GmbH“ Emil-Kralik-Gasse 3, 1050  Wien 84481 m 73,18 bytová výstavba

 „Neue Heimat“ Gemeinnützige 

 Wohnungs- und SiedlungsgmbH Gärtnerstraße 9, 4020  Linz 75578  w 99,81 bytová výstavba

 GEMYSAG Gemeinnützige 

 Mürz-Ybbs-Siedlungsanlagen – GmbH Otto Haubergerstraße 39, 8605  Kapfenberg FN 54318f  34,57 bytová výstavba

 GIWOG Gemeinnützige 

 Industrie-Wohnungs-AG Welser Straße 41, 4060  Leonding FN 75584 d 34,60 bytová výstavba

 „Schwarzatal“ Gemeinnützige Wohnungs- 

 und Siedlungsanlagen GmbH Seilerstätte 17, 1010  Wien FN 90067b 34,68 bytová výstavba

 

 Společnosti konsolidované Adresa Číslo  Podíl WSV AG (%) Charakter

 ekvivalenční metodou  v obchodním 

      rejstříku

 CROWN-WSF spol. Sr. GmbH Štěpánská 40/623, 110 00  Praha 1 63077931 30,00 hotel

 Gewista-Werbegesellschaft mbH Litfaßstraße 6, 1030  Wien 69991 d 33,00 reklama

 IMPERIAL Ungarn GmbH Dévai u. 26-28, 1143  Budapest 01-09-682509 25,00 nemovitosti

 Medial Beteiligungs-GmbH Dr. Karl Lueger-Ring 14, 1010  Wien 117154 k 29,63 holding

 PKB Privatkliniken Beteiligungs GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 73066 a 25,00 holding

 TECH-GATE VIENNA Wissenschafts- 

 und Technologiepark GmbH Donau City Straße 1, 1220  Wien 38102 h 60,00 nemovitosti

 KIP, a.s. Templová 5, 110 01  Praha 1 49241788 86,43 poradenství

 SURPMO, a.s. Opletalova 1626/36, 110 00  Praha 1 45274886 99,91 nemovitosti

 Česká Kooperativa London 201 Waterloo Gardens, 2 Milner Square, London 3144381 100,00 služby

 KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. Nádražní 414, 507 52  Ostroměř 62024663 100,00 zpracování 

      surovin

 Sanatorim Astoria a.s. Vřídelní č. 92, 360 01  Karlovy Vary 45357242 86,32 lazeňství

 UNIGEO a.s. Místecká 329/258, 720 00  Ostrava - Hrabová 45192260 100,00 geologie 

        a životní 

      prostředí

 KOORDITA, a.s. Místecká 329/258, 720 00  Ostrava - Hrabová 27821650 100,00 nemovitosti

 Global Expert, s.r.o. Jana Palacha 1552, 530 02  Pardubice 27472850 100,00 likvidace

      pojistných 

      událostí

 Benefita, a.s. U nákladového nádraží č. 3265/10 27225038 100,00 zprostředkovatelská  

     130 00  Praha 3   činnost

 SHD - KOMES a.s. Moskevská 1/14, 434 01  Most 44569891 46,33 provoz hotelu

 AIS Servis, s.r.o. Provazníkova 84, č.1578, 613 00  Brno 26264315 70,00 poradenství

        hardware, software

 Mělnická zdravotní a.s. Celetná 590, 110 00  Praha 1 27958639 70,00 nestátní 

        zdrav. zařízení

  

 Ostatní společnosti Adresa Číslo  Podíl WSV AG (%) Charakter

 (nekonsolidované)  v obchodním 

      rejstříku

 Capitol Spolka z.o.o. Aleje Jerozolimskie 162, Warschau 0000120133 100,00 prodej

 Direct-Line Direktvertriebs-GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 123513m 100,00 prodej

 Eurocenter-Immorent d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 80409218 100,00 nemovitosti

 Experta Schadenregulierungs- 

 Gesellschaft m.b.H. Maria Theresien Strasse 19/5, 1090  Wien 110053v 100,00 služby

 Horizont Personal-, Team- und 

 Organisationsentwicklung GmbH Schottenring 17, 1010  Wien 140341i  100,00 služby

 Humanocare gemeinnützige 

 Betriebsgesellschaft für 

 Betreuungseinrichtungen GmbH 1100  Wien, Fontanastraße 10 148127i 100,00 služby

 Humanocare Management-Consult GmbH 1100  Wien, Fontanastraße 10 62406z 75,00 služby

 Joint Belarus-Austrian Insurance 

 Company Kupala ul. Nemiga 40, 220004  Minsk 5000 48 039 94,50 pojištění

 Neutorgasse 2-8 Projektverwertungs GmbH 1010  Wien, Schottenring 30 255799a 90,00 nemovitosti

 PFG Liegenschaftsbewirtschaftungs GmbH  Schottenring 30, 1010  Wien 247772x 77,00 nemovitosti

 Realitätenverwaltungs- und 

 Restaurantbetriebs-Gesellschaft m.b.H. Franz Josef-Kai 63, 1010  Wien 93258w  100,00 služby

 Renaissance Hotel Realbesitz GmbH Schottenring 30, 1010  Wien 33351 x  67,00 nemovitosti

 Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Schottenring 30, 1010  Wien 72097a 91,00 fondy

 Risk Consult Sicherheits- und 

 Risiko-Managementberatung 

 Gesellschaft m.b.H.  Engelsberggasse 4/2, 1030  Wien 92241z  51,00 služby

 Vienna Insurance Group Polska Spolka 

 z organiczona odpowiedzialnoscia Al.Jerozolimiskie 162, 02-342  Warschau 0000 260353 100,00 poradenství

 Zaso Victoria Non-Life ul. Temerjazjewa 65-A, 220035  Minsk 100219658 100,00 pojištění
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 Příloha konsolidované účetní závěrky

 Podíly v sesterských a přidružených spolčeností a podíly v ostatních společnostech: 

 Vývoj     31. 12. 2007  31. 12. 2006

 v tis. euro

 Zůstatková cena k 31. 12. předchozího roku    532 223  636 048

 Změny kurzu     -49  150

 Zůstatková cena k 1. 1.      532 174  636 198

 Přírůstky      458 016  132 111

 Úbytky     -32 584  -23 984

 Změna v rozsahu konsolidace      -35 770  -191 295

 Odpisy     0  -23 221

 Snížení     -3 622  0

 Výpočet nerealizovaný zisků nezávislých na výsledcích    47 025  540

 Poměrné výsledky za uplynulý rok spolčeností oceněných dle kapitálu    5 531  1 874

 Zůstatková cena k 31.12.     970 770  532 223

 Podrobné údaje     31. 12. 2007  31. 12. 2006

 v tis. euro

 Nekonsolidované sesterské společnosti     43 758  26 771

 Přidružené společnosti oceněné dle kapitálu    51 799  46 268

 Ostatní přidružené společnosti a podíly v ostatních společnostech     875 213  459 184

 Celkem     970 770  532 223

Nekonsolidované sesterské společnosti a ostatní přidružené společnosti se oceňují jako realizovatelné finanční investice. 

 Nerealizované zisky a ztráty:

      Získatelské Získatelské Nerealizované Nerealizované

      náklady náklady zisky/ztráty zisky/ztráty

      31. 12. 2007 31. 12. 2006  31. 12. 2007  31. 12. 2006

 v tis. euro

 Nekonsolidované sesterské společnosti  43 758  26 771  0  0

 Ostatní přidružené společnosti a podíly v ostatních společnostech 715 349 346 345  159 864  112 839

 Celkem   759 107  373 116  159 864  112 839 

 Podíly – podrobné údaje

 K 31. prosinci 2007 byly vlastněny podíly v následujících společnostech

 Sesterské společnosti a podíly WIENER STÄDTISCHE  Domovský Podíl Kapitál Předchozí roční

 Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP  stát kapitálu (%) (tis. euro) účetní závěrka

 Plně konsolidované společnosti

 „Grüner Baum“ Errichtungs- und Verwaltungsges.m.b.H., Innsbruck Rakousko  100,00  -6  2007

 „Neue Heimat“ Gemeinnützige Wohnungsund

 Siedlungsgesellschaft in Oberösterreich GmbH, Linz  Rakousko  99,81  78 158  2007

 „Schwarzatal“ Gemeinnützige Wohnungsund

 Siedlungsanlagen GmbH, Vienna   Rakousko  34,68  76 944  2007

 „WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE“

 akcionarsko drustvo za osiguranje, Belgrade  Srbsko  100,00  9 820  2007

 Alpenländische Heimstätte Gemeinnützige Wohnungsbau- und

 Siedlungsgesellschaft m.b.H., Innsbruck   Rakousko  94,00  65 292  2007

 AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Bucharest  Rumunsko  92,30  3 094  2007

 Anděl Investment Praha s.r.o., Praha   Česká republika  100,00  32 514  2007

 ARITHMETICA Versicherungs- und Finanzmathematische

 Beratungs-Gesellschaft m.b.H., Vienna   Rakousko  100,00  374  2007

 Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG, Vienna  Rakousko  60,54  115 474  2007

 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych S.A.

 Vienna Insurance Group, Warsaw   Polsko  100,00  19 033  2007

 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 Vienna Insurance Group, Warsaw   Polsko  100,00  6 463  2007

 BML Versicherungsmakler GmbH, Vienna   Rakousko  100,00  232 185  2007

 BULGARSKI IMOTI LIFE Insurance Company, Sofia  Bulharsko  98,35  3 782  2007

 Bulgarski Imoti Non-Life Insurance Company, Sofia  Bulharsko  98,36  5 455  2007

 Bulgarski Imoti Asistans EOOD, Sofia   Bulharsko  98,36  -65  2007

 Business Insurance Application Consulting GmbH, Vienna  Rakousko  100,00  2 148  2007

 Businesspark Brunn Entwicklungs GmbH, Vienna  Rakousko  100,00  2 033  2007

 CAPITOL, a.s., Bratislava   Slovensko  100,00  1 666  2007

 CENTER Hotelbetriebs GmbH, Vienna   Rakousko  85,00  -188  2007

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha  Česká republika  91,72  35 281  2007

 COMPENSA Holding GmbH, Coburg   Německo  100,00  19 706  2007

 Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group –

 dionicko drustvo za osiguranje, Zagreb   Chorvatsko  100,00  5 011  2007

 DBR Friedrichscarrée GmbH & Co KG, Stuttgart  Německo  100,00  16 617  2007

 DBR Friedrichscarrée Liegenschaften-Verwaltungs GmbH, Stuttgart  Německo  100,00  24  2007

 DBR-Liegenschaften GmbH & Co KG, Stuttgart  Německo  100,00  17 119  2007

 DBR-Liegenschaften Verwaltungs GmbH, Stuttgart  Německo  100,00  23  2007

 DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Vienna  Rakousko  89,47  110 590  2007

 DVS Donau-Versicherung Vermittlungs- und Service-Gesellschaft m.b.H., Vienna  Rakousko  100,00  24 833  2007

 Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft

 „Heimstätte Gesellschaft m.b.H.“, Vienna  Rakousko  73,18  100 412  2007

 GEMYSAG Gemeinnützige Mürz-Ybbs-Siedlungsanlagen-GmbH, Kapfenberg  Rakousko  34,57  60 608  2007

 GESCHLOSSENE AKTIENGESELLSCHAFT JUPITER LEBENSVERSICHERUNG

 VIENNA INSURANCE GROUP, Kiev   Ukrajina  73,00  3 048  2007

 Geschlossene Aktiengesellschaft

 „Ukrainische Versicherungsgesellschaft KNIAZHA“, Kiev  Ukrajina  80,00  5 868  2007

 Gesundheitspark Wien-Oberlaa Gesellschaft m.b.H., Vienna  Rakousko  100,00  25 490  2007 

 GIWOG Gemeinnützige Industrie-Wohnungs-AG, Leonding  Rakousko  34,60  167 721  2007

80 81



82 83

 

 Sesterské společnosti a podíly WIENER STÄDTISCHE  Domovský Podíl Kapitál Předchozí roční

 Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP  stát kapitálu (%) (tis. euro) účetní závěrka

 IC Globus Insurance Company with Added Liability ”Globus“, Kiev  Ukrajina  51,00  1 002 2007

 InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group, Wiesbaden  Německo  100,00  16 208  2007

 InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, Wiesbaden  Německo  100,00  25 070  2007

 I.V., s.r.o., Bratislava   Slovensko  100,00  604  2007

 KÁLVIN TOWER Immobilienentwicklungsund

 Investitionsgesellschaft m.b.H., Budapest   Maďarsko  100,00  1 955  2007

 Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., Brno  Česká republika  100,00  7 714  2007

 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava  Slovensko  95,72  12 229  2007

 KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava  Slovensko  100,00  9 490  2007

 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava  Slovensko  100,00  145 989  2007

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha  Česká republika  91,72  306 273  2007

 Kvarner Vienna Insurance Group dionicko drustvo za osiguranje, Rijeka  Chorvatsko  98,75  20 956  2007

 Kvarner Wiener Städtische Nekretnine d.o.o., Rijeka  Chorvatsko  98,75  57  2007

 LVP Holding GmbH, Vienna   Rakousko  100,00  85 728  2007

 Neue Heimat Oberösterreich Holding GmbH, Vienna  Rakousko  100,00  19 799  2007

 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Bukarest  Rumunsko  98,48  98 947  2007

 Omniasig Asigurari de Viata SA, Bukarest   Rumunsko  50,01  8 123  2007

 PFG Liegenschaftsbewirtschaftungs GmbH & Co KG, Vienna  Rakousko  95,13  79 621  2007

 PFG Holding GmbH, Vienna   Rakousko  94,62  124 959  2007

 PROGRESS Beteiligungsges.m.b.H., Vienna  Rakousko  60,00  9 428  2007

 Projektbau GesmbH, Vienna   Rakousko  95,00  39 256  2007

 Projektbau Holding GmbH, Vienna   Rakousko  95,00  41 338  2007

 Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 Vienna Insurance Group, Warsaw   Polsko  100,00  8 483  2007

 SECURIA majetkovosprávna a podielová s.r.o., Bratislava  Slovensko  100,00  5 238  2007

 Senioren Residenz Fultererpark

 Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Innsbruck  Rakousko  100,00  -4 311  2007

 Senioren Residenz Veldidenapark

 Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Innsbruck  Rakousko  66,70  10 972  2007

 Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk Spolka Akcyjna, Warsaw  Polsko  99,93  44 356  2007

 Towarzystwo Ubezpieczeń „Compensa“ Spolka Akcyjna

 Vienna Insurance Group, Warsaw   Polsko  99,87  46 346  2007

 Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Compensa Spolka Akcyjna

 Vienna Insurance Group, Warsaw   Polsko  100,00  31 332  2007

 UNION Vienna Insurance Group Biztositó Zrt., Budapest  Maďarsko  100,00  33 353  2007

 UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Bucharest  Rumunsko  100,00  26 445  2007

 Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group, Bendern  Lichtenštejnsko  100,00  9 972  2007

 VLTAVA majetkovosprávní a podílová s.r.o., Praha  Česká republika  100,00  2 890  2007

 WIENER STÄDTISCHE Beteiligungs GmbH, Vienna  Rakousko  100,00  260 398  2007

 WIENER STÄDTISCHE Finanzierungsdienstleistungs GmbH, Vienna  Rakousko  100,00  256 427  2007

 Wiener Verein Bestattungs- und Versicherungsservice

 Gesellschaft m.b.H., Vienna   Rakousko  100,00  1 531  2007

 Podíly oceněné dle kapitálu

 AIS Servis, s.r.o., Brno   Česká republika  70,00  1 670  2007

 Benefita, a.s., Praha   Česká republika  100,00  -285  2007

 Česká Kooperativa Londýn Ltd., London   Velká Británie  100,00  555  2007

Vienna Insurance Group – adresy

 Stát   Adresa Telefon  E-mail

       Fax  Web

 Rakousko

  WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  A-1010 Vienna  +43 (0) 50 350-20000  mail-us@staedtische.co.at

  VIENNA INSURANCE GROUP  Schottenring 30  +43 (0) 50 350 99-20000  www.wienerstaedtische.co.at

  Donau Versicherungs AG  A-1010 Vienna  +43 (0) 50 330-70000  donau@donauversicherung.at

  VIENNA INSURANCE GROUP  Schottenring 15  +43 (0) 50 330 99-70000  www.donauversicherung.at

  Bank Austria Creditanstalt  A-1010 Vienna  +43 (1) 313 83-0  office@ba-cv.at

  Versicherung AG  Schottenring 27–29  +43 (1) 313 83-27490  www.bacav-union.at

 Itálie (pobočka)

  WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  I-00147 Rome  +39 (06) 510 70 11  wiener@wieneritalia.com

  VIENNA INSURANCE GROUP  Via Cristoforo Colombo 149  +39 (06) 510 70 129  www.wieneritalia.com

 Slovinsko (pobočka)

  Wiener Städtische zavarovalnica  SI-1000 Ljubljana  +386 (0) 1 300 17 00  mail-us@wienerstaedtische.si

  Podružnica v Ljubljani  Masarykova cesta 14  +386 (0) 1 300 17 09  www.wienerstaedtische.si

 Česká republika

  Kooperativa pojišťovna, a.s.,  CZ-110 01 Praha 1  +420 (2) 21 000 111  info@koop.cz

  VIENNA INSURANCE GROUP  Templová 747  +420 (2) 21 000 410  www.kooperativa.cz

  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., CZ-140 21 Praha 4  +420 (2) 61 02 2170  info@cpp.cz

  VIENNA INSURANCE GROUP  Budějovická 5  +420 (2) 61 02 3313  www.cpp.cz

 Slovensko 

  Kooperativa poisťovňa, a.s., SK-816 23 Bratislava  +421 (2) 572 99 210  info@koop.sk

  VIENNA INSURANCE GROUP  Štefanovičova 4  +421 (2) 572 99 239  www.koop.sk

  Komunálna poisťovňa, a.s.,  SK-821 02 Bratislava 2  +421 (2) 48 2105 111  info@kpas.sk

  VIENNA INSURANCE GROUP  ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10  +421 (2) 48 2105 115  www.kpas.sk

  Kontinuita poisťovňa, a.s., SK-811 08 Bratislava  +421 (2) 573 70 200  info@kontinuita.sk

  VIENNA INSURANCE GROUP  Rajská 15/a  +421 (2) 573 70 291  www.kontinuita.sk

 Polsko

  TU na Życie Compensa  PL-02-342 Warsaw  +48 (22) 501 6000  centrala@compensazycie.com.pl

  S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  al. Jerozolimskie 162  +48 (22) 501 6001  www.compensa.pl

  TU Compensa  PL-02-342 Warsaw  +48 (22) 501 6000  centrala@compensa.com.pl

  S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  al. Jerozolimskie 162  +48 (22) 501 6001  www.compensa.pl

  TU InterRisk S.A.  PL-00-668 Warsaw  +48 (22) 537 68 00  sekretariat@interrisk.pl

     ul. Noakowskiego 22  +48 (22) 537 68 04  www.interrisk.pl

  Benefia TU na Życie  PL-01-793 Warsaw  +48 (22) 544 14-70/71  centrala@ benefia.pl

  S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  ul. Rydygiera 21 A +48 (22) 544 14 74  www.benefia.pl

  Benefia TU Majątkowych  PL-01-793 Warsaw  +48 (22) 544 14-70/71  centrala@ benefia.pl

  S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  ul. Rydygiera 21 A  +48 (22) 544 14 74  www.benefia.pl

  Royal Polska TU na Życie  PL-01-793 Warsaw  +48 (22) 525 11 11  biuro@royalpolska.com

  S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  ul. Rydygiera 21  +48 (22) 525 11 00  www.royalpolska.pl

  TU Polski Żwiazek  PL-02-342 Warsaw  +48 (22) 501 68 50  centrala@pzmtu.pl

  Motorowy S.A. VIENNA INSURANCE GROUP  al. Jerozolimskie 162  +48 (22) 501 68 51  www.pzmtu.pl

  FinLife S.A.*  PL-00-175 Warsaw  +48 (22) 569 49 00  infolinia@finlife.com.pl

     al. Jana Pawla II 80  +48 (22) 569 49 99  www.finlife.pl

*Podléhá schválení úřadů
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 Stát   Adresa  Telefon  E-mail

      Fax  Web

 Litva

  Seesam Life Insurance SE  LT-09219 Vilnius  +370 5271 1414  info@seesamlife.lt

  Lithuanian Branch  Tuskule · nų g. 33C   www.seesamlife.lt

 Makedonie

  Sigma Sh.a.  MK-Skopje  +389 232 316 31  sigma@on.net.mk

     Mitropolit Teodosij Golloganov 28/1 +389 232 316 32  www.sigma-al.com

 Rusko

  Strachowaja kompanija „MSK Life“  RU-127030 Moscow  +7 (495) 980 84 89  mail@msk-life.ru

     Ul. Dolgorukovskaya 40  +7 (499) 972 05 61

 Srbsko

  Wiener Städtische  RS-11070 Belgrade  +381 (11) 2209-901  office@wiener.co.yu

  osiguranje a.d.o. Beograd  Bulevar Mihaila Pupina 165g/M  +381 (11) 2209-900  www.wiener.co.yu

 Turecko

  Ray Sigorta A.Ş.  TR-34457 Sariyer/Istanbul  +90 (212) 363 2500  info@raysigorta.com.tr

     Haydar Aliyev Cad. No. 35 Tarabya  +90 (212) 299 48 49  www.raysigorta.com.tr

 Ukrajina

  CJS UIC Kniazha  UA-04050 Kiev  +38 (44) 207 72 72  info@kniazha.com.ua

     Glybotschytsjka Str. 44  +38 (44) 207 72 76  www.kniazha.com.ua

  STDV Globus  UA-01010 Kiev  +38 (44) 254 53 78  office@ic-globus.com

     vul. Andreya Ivanova 21/17-1  +38 (44) 280 31 20  www.ic-globus.com

  CJSC Life Insurance Jupiter  UA-01135 Kiev  +38 (44) 490 01 55  jupiter@jupiter.kiev.ua

  VIENNA INSURANCE GROUP  vul. Zolotoustivska 10–12A  +38 (44) 490 22 67  www.jupiter.kiev.ua

     Top 83 (office 5)

  CJSC Ukrainska Strakhova Grupa  UA-03038 Kiev  +38 (44) 206 65 45  office@ukringroup.com.ua

     Ivana Fedorova st. 32-A  +38 (44) 206 65 45 46  www.ukringroup.com.ua

 Maďarsko

  Union VIENNA INSURANCE GROUP  H-1082 Budapest  +36 (1) 486 42 00  info@unionbiztosito.hu

     Biztosító Zrt. Baross u. 1  +36 (1) 486 43 90  www.unionbiztosito.hu

 Bělorusko

  SBA ZASO Kupala  BY-220004 Minsk  +375 (17) 200 80 71  office@kupala.by

     ul. Nemiga 40  +375 (17) 200 80 13  www.kupala.by

  ZASO Victoria  BY-220035 Minsk  +375 (17) 289 92 57  victoria@priorbank.by

     ul. Temerjazjewa 65-A  +375 (17) 289 92 5  www.ukringroup.com.ua

 Německo

  InterRisk Versicherungs-AG  D-65203 Wiesbaden  +49 (611) 27 87-0  info@interrisk.de

  VIENNA INSURANCE GROUP  Karl-Bosch-Straße 5  +49 (611) 27 87-222 www.interrisk.de

  InterRisk Lebensversicherungs-AG  D-65203 Wiesbaden  +49 (611) 27 87-0  info@interrisk.de

  VIENNA INSURANCE GROUP  Karl-Bosch-Straße 5  +49 (611) 27 87-222  www.interrisk.de

 Lichtenštejnsko

  Vienna-Life Lebensversicherung AG  LI-9487 Bendern  +423 235 06 60  office@vienna-life.li

  VIENNA INSURANCE GROUP  Industriestraße 2  +423 235 06 69  www.vienna-life.li

 Stát   Adresa  Telefon  E-mail

       Fax  Web

 Rumunsko

  Omniasig  RO-010 413 Bucharest  +40 (21) 231 50 40  secretary@omniasig.ro

  VIENNA INSURANCE GROUP S.A.  Aviatorilor, 28, Sector  +40 (21) 231 50 29  www.omniasig.ro

  Omniasig Asigaurari de Viata S.A.  RO-013 982 Bucharest  +40 (21) 40 89 100  office@omniasiglife.ro

     Str. Pechea, Nr. 13, Sector 1  +40 (21) 40 89 101  www.omniasiglife.ro

  SC Asigurarea Romaneasca Asirom S.A.  RO-020 912 Bucharest  +40 (21) 317 81 11  pr@asirom.com.ro

     B-dul Carol Inr. 31–33, Sector 2  +40 (21) 317 81 13  www.asirom.com.ro

  Unita VIENNA INSURANCE GROUP S.A.  RO-010 413 Bucharest  +40 (21) 2120 882  unita@unita.ro

     Bld. Dacia 30, Sector 1  +40 (21) 2120 843  www.unita.ro

  Agras VIENNA INSURANCE GROUP S.A.  RO-020 666 Bucharest  +40 (21) 313 79 93  agras@agras-vig.ro

     Alexandru Philippide ST. 9B Sector 2  +40 (21) 313 79 85  www.agras-vig.ro

 OSTATNÍ TRHY

 Albánie

  Sigma Sh.a.  AL-Tirana  +355 4 258 254 info@sigma-al.com

     Rr. “Komuna e Parisit”  +355 4 258 253  www.sigma-al.com

     Pall. “Lura” P.O.B. 1714

 Bulharsko

  Bulstrad Insurance & Reinsurance JSC  BG-1000 Sofia  +359 (2) 985 66 10  public@bulstrad.bg

     Positano Square 5  +359 (2) 985 61 03  www.bulstrad.bg

  Bulstrad Life Insurance JSC  BG-1301 Sofia  +359 (2) 915 30 10  bullife@bulstradlife.bg

     6, St. Sofia Street  +359 (2) 915 30 50  www.bulstrad.bg

  Bulgarski Imoti Life  BG-1408 Sofia  +359 (2) 915 87 87  office@bulgarskiimoti.bg

  Insurance Company  Blasha-Street No. 8  +359 (2) 915 87 98  www.bulgarskiimoti.bg

  Bulgarski Imoti Non-Life  BG-1408 Sofia  +359 (2) 915 87 87  office@bulgarskiimoti.bg

  Insurance Company  Blasha-Street No. 8  +359 (2) 915 87 98  www.bulgarskiimoti.bg

 Estonsko

  Seesam Life Insurance SE  EE-10119 Tallinn  +372 610 3000  info@seesamlife.ee

     Roosikrantsi 11   www.seesamlife.ee

 Gruzie

  Georgian Pension and Insurance  GE-0171 Tbilisi  +995 (32) 50 51 11  gpih@gpih.ge

  Holding JSC (GPIH)  67, Kostava Str.  +995 (32) 36 52 22  www.gpih.ge

  International Insurance Company  GE-0162 Tbilisi  +995 (32) 949 111  office@irao.ge

  IRAO Ltd.  37d, Chavchavadze Ave.  +995 (32) 912 298  www.irao.ge

 Chorvatsko

  Kvarner VIENNA INSURANCE GROUP  HR-1000 Zagreb  +385 (13) 71 86 85  kontakt@kvarner-wiener.hr

  d.d. za osiguranje  Slovenska Ulica nr. 24  +385 (13) 71 86 01  www.kvarner-wiener.com

  Cosmopolitan VIENNA INSURANCE GROUP –  HR-10000 Zagreb  +385 (1) 489 98 99  uprava@cosmopolitanlife.hr

  d.d. za osiguranje  Jurisiceva 9  +385 (1) 489 98 90  www.cosmopolitanlife.hr

  Osiguranje Helios d.d.  HR-10002 Zagreb  +385 (1) 61 16 766  osiguranje@helios.hr

     Poljička 5, P.P. 304  +385 (1) 61 16 951  www.helios.hr

 Lotyšsko

  Seesam Life Insurance SE  LV-1004 Rīga  +371 (6) 760 6939  info@seesamlife.lv

  Latvian Branch  Vienības gatve 87th   www.seesamlife.lv



 Generální ředitelství 
Kooperativy pojišťovny, a.s.
Vienna Insurance Group
Templová 747
110 01  Praha 1
telefon: 221 000 111

Kooperativa je zakládajícím členem
České asociace pojišťoven
Na Strži 1702/65
140 00  Praha 4
telefon: 222 350 150

Použité fotografi e:
© Profi media
© isifa Images Service
© allphoto

Grafi cká úprava a tisk


