
. Záklradní údaje o pojišt'ovně
obchodnífirma:
Právníforma:
Sídlo:

IČ:

Údaie o poiišt'ovně

Vitalitas pojišťovna, a's'

akciová společnost

Tusarova 1152136, 170 00 PrahaT
257 r0966

Datum zápisu do obchodního rejstříku.'17. 1 1 . 1998

Datum poslední změny''

Účet poslední změny.'

26.8.2009

snížení základn ího kapitálu

Výše základního kapitálu. 90 932 002,-Kč
Výše splaceného základního kapitálu. I00 %

Druh, forma a podoba základního kapitólu. kmenové akcie na jméno

Počet emitovaných akcií: 1 117 ks

Jmenovitó hodnota akcií :

- kmenové akcie na jméno' hodnota:79 000,- Kč, počet akcií: 10

akcie v zaknihované podobě

- kmenové akcie na jméno, hodnota: 4 345 000,- Kč, počet akcií: 10

akcie v zaknihované podobě

kmenové akcie na jméno, hodnota: 790 000,- Kč, počet akcií: 59

akcie v zaknihované podobě

kmenové akcie na jméno, hodnota'. 79,- Kč, počet akcií: 1038

akcie v zaknihované podobě

. Údaie o akcionáři
obchodnífirma: oborová zdtayotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a

stavebnictví

Sídto: Roškotova I225|I,I40 2I Praha 4

Výše podílu na hlasovacích právech: I00 %

. členové představenstva
Mgr. Rudolf Kubásek, předseda představenstva od I0.12'2008

Ing. Vladimír Turek, místopředseda představenstva od 10.12'2008

Ing. Vladímír Polanecký' člen představenstva od 10.12.2008

Bc. Josef Pechan, člen představenstva od 10.12.2008

Ing. Jiří Vitáček, CSc.' MBA, MSc., člen představenstva od 10.12'2008

. členové dozorčí rady
Ing. Mirosl av Žiška, předseda dozorčí rady od I0.I2.2008

Ing. Michael Smola, MBA, místopředseda dozorčí rady od 25.IÍ.2008

Ing' Miloš Pešek, člen dozorčirady od 9.9.2008



Rozvaha k 3í.12.2010 (v tis. Kč)

Rozvahová aktiva
řádek
číslo

Udaj
nekompenzovaný o
opravné poloŽky a

oprávky

opravné
poloŽky a
oprávky

udaJ
kompenzovaný c

opravné položky
a oprávky

BA c

,|Aktiva celkem 143341 I 692 134649
Pohledávky za upsaný základní kapitáI 2 0ol0

7 696 6 263 1 433Dlouhodobý nehmotný majetek 3

Zřizovací výdaje
Goodwill

4
EJ

35
o

0

0

Finančn í umístění (investice) 125 549 0 125 549
Pozemky a stavby (nemovitosti) 7 0 00

Provozní nemovitosti 8 0
0

00
00Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 9

PodÍly v ovládaných osobách 10 0 0
Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 11 0

0

00oooo 0
Po{|vj l99{9tným vlivem

Ďtúhov: cp 
"vdané 

os, ve ktenýcň má úč. jedn. podst' vliv
12

13

Jiná finančnÍ umístění '14 125 549 0 125 549
0 00Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 15

Dluhové cenné papíry součet 16 35 280 0
Cenné papíry oceň. reál.hodn.proti účtům nákladů a výnosů 17 11 519 0 11519
Dluhopisy oECD drŽené do splatnosti 18 23761 0
ostatní cenné papíry drŽené do splatnosti 19 0

0
0

rinareni umistění v ostatnňh sdruŽeních l zo
ostátniptrjxy 21

Depozita u finančních institucí 22 90 269
o

90 269
0ostatní finanční umístění

Depozita při aktivním zajištění 24 000

Finanční umistěnÍzPje-li nóšitetem irrv' pojistník

DltÉníci
Pohledávky z operací přímého pojÉténi

Pojistníci
Žprostředkovatelé

.:!Eqt''óq:tqgle;'.'Ť'
ostatní pohledávky

25

87
778
769
604

2238
865

ostatní aktiva 32

onunooouy nm' ma1etek, jiný neŽ pozemky a stavby, a zásoby 33

Hotovost na ,ietech u rin' instituci a hotovost v pokladně 34+-Jiná aktiva

Přechodné Účty aktiv

Naběhlé Úroky a nájemné

odloŽené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
37
r8g

36

5 601 2429 3 172
2429 673

olo
2257 0 2257

0 376
00

3 102
2 499

odloŽené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v Živ. poj' 39 0
221

1 660

0
nt

1 66ó

Tlo
4',1

odloŽené pořizovací nákl. na poj' smlouvy v neŽiv. poj'

ostatní přechodné účty áktlv

Dohadné položky aktivni 42 '1 660 0 1660



Rozvaha k3'l.12.20í0 (v tis. Kě)

Rozvahová pasiva
Podíl

zajišťovatelů na
TR

celkem
Vtastni t<apitat

Základní kapiÍál 3

4Zmény základního kapitálu

Vlastní akcÉ ňébo vl. zatímní listy, vl. obch' podíly 5

Emisní áŽio 6

Rezervní fond na nové ocenění 7

Iostatní kapitálové fondy

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých Úč. období

10

Zisk nebo ztráta běŽného účetního období 11

Podřízená pasiva 12

Technické rezervy 13

14Rezerva na nezaslouŽené pojistné

Rezerva ná nezasL pojistne vztanu;'rci se k poj. odv. ŽP 15

Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj' odv. NP
Rezerva pólrstnerrozrvotn icn porcni
Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plněňivžtátrujici se k poj. odv'ŽP
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. NP

nezérva n'a premie a sÉvy
Řezerván'a premie a stery vztahujÍcí se k poj' odv. ŽP
Rezerva na prémie a slevy vztahujÍcÍ se k poj. odv. NP

Vyrovnávací rczerva
Rezerva na splnění závazkŮzpoužité technické úrokové míry

Rezerva pojistného neŽivotních pojištění

Rezerva pojistného neŽiv. poj. vztahující se k poj odv.ŽP
Rezerva pojistného neŽiv. poj. vztahující se k poj. odv. NP t28

29nezerv'a nJsólnění závazků z ruče.n í za závazky ČKP
Jiné rezervy 30

Jiná re.erua vztáňúiici se r po; oov Žp 31

32

33
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv' NP

Tech nická reze^t a ZP, 1eJi nositelem inv. rizika poj istník

Rezervy na ostatní rizika aztrály
Rezerva na důchody a podobné závazky 35

36neErva na daně

ostatní rezervy 37
38

Věřitelé
Závazky z opelací přímého pojištění

Závazky z operacÍ zajiŠtění l 41

42

43
Výpůjčky zaručené dluhopisem

šŇitetné (konVertibilní) výpůjčky

zavazxy vuei rinanenim iňstiucim

Daňové závazky azávazky ze sociálního zabezpečeni

Garanční fond Kanceláře
Přechodné účty pasiv

výoaje prišticn oooooú výnosy pristich období

Dohadné poloŽky pasivní

49

0
0
a
0
0

0 7062

0
19 014

0

0

00
2632



Yýkaz zisku aztráý k31.'|2.2010 (v tis' Kč)

ištěníúčet k neŽivotnímu
A B 1

Výsledek technického Účtu k neŽivotnímu pojištění I

zastoLzerre póristrre, oerstene istcni 2

Éreoepsane pójistné, óčištěne oo zajištěni 3

7 847

34 734

35 037
Předepsané hrubé pojistné 4 37 150
Pojistné postoupené zajišťovatelům 5 -2113

Změna stavu rezervy na nezaslouŽené poj., oěištěné od zajiš 6 -303
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezaslouŽené pojistné 7

8

I
'10

-290

Změna stavu rezeNy na nezaslouŽené pojistné, podíl zajišťo.

Převedené výnosy z finan. umístěnÍ z netechnického úótu

-13
2 126

ostatní technické výnosy, očištěné od zajištěnÍ 17

Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajiŠtěnÍ 11 -7 474
Náklady na pojistná plnění' očištěné od zajištění 12

13

-8 558
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění -9 618
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 14 1 060

Změna stavu rezevy na poj. pl., očištěné od zajištění 15 1 084
Změna stavu hrubé výše rezevy na pojistná plnění 16 653
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 17 431

Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajiŠtění 18 0
Prémie a slevy, očištěné od zajištění 19 0
Čistá vyse provozních nákladů 20 -24 590

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladŮ
21

22
-4761
- 459

Správní režie 23 - 19 370
0

-317

Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích

ostatni tecrlnické náklady, očištěné od zajištěni
24
25

Změna stavu vyrovnávacÍ rezeryy 26 3 351



Yýkaz zisku aztráty k31'12.20í0 (v tis. Kč)

NetechnickÝ úcet k neŽivotnimu
A B 1

Zisk nebo ztráta za účetní obdobÍ 1 5 767

5 926Zisk nebo ztrátaz běŽné činnosti po zdanění 2

Výsledek technického účtu k neŽivotnímu pojištěni 3 7 847
Výsledek technického úětu k Životnímu pojištění 4 0

Výnosy z finančnÍho umÍstění 5 2853
Výnosy z podílů 6 0

Výnosy z ostatního finančního umístění 7 2 474
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti) 8 0

Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí) I 2 474
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy 10 360

Výnosy z realizace finančního umístění 11 19

Převedené výnosy fin' umístění z technického Účtu k Živ.poj. 12

13

0

Náklady na finanční umístění - 726
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků 14

15

16

-202

Změna hodnoty finančního umístění - náklady 184

Náklady spojené s realizací finaněnÍho umístění - 340

Převod výnosů z fin. umístění na tech. úČet k neŽiv. poj. 17 -2126
ostatní výnosy 18 358
ostatní náklady 19

20

21

-428
Daň z příjmůz běžné činnosti

Mimořádný zisk nebo ztráta

1 852

0

Mimořádné výnosy 22 0

Mimořádné náklady 23 0

Daň z přÍjmů z mimořádné činnosti 24 0

ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách 25 -159



Ukazatele solventnosti pro neŽivotní pojištění
(Údaje v tis. Kč)

Disponibilní míra solventnosti k 31-12.2010 104 766

PoŽadovaná míra solventnosti k 31j2-2010 90 000

VÝše oarančního fondu k31.12.2010 90 000

Poměr disponibilní míry solventnosti a
poŽadované míry solventnosti k 31-12-2010

1,16

Poměr garančního fondu a součtu poloŽek
oodle 8 18 k 3í -12-2010

0,86


