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1. Profil společnosti 
 

název společnosti:  Vitalitas pojišťovna, a.s.  
právní forma:   akciová společnost 
sídlo:    Tusarova 1152/36 , 170 00 Praha 7 

IČ:    257 10 966 

rejst íkový soud:  Městský soud Praha, oddíl B, vložka 5646 

datum založení:  17. 11. 1998 

základní kapitál:  90 932 002,- Kč, od 26. 08. 2009 

jediný akcioná : Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví (dále jen „OZP“) 

 

P edmět podnikání: 
1. pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1, písm. f), zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších 
p edpisů:  
▪ v rozsahu pojistných odvětví č. 1 neživotních pojištění uvedených v části B p ílohy 

zákona o pojišťovnictví; 
▪ v rozsahu pojistných odvětví č. 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B p ílohy 

zákona o pojišťovnictví. 
2. činnosti  související s pojišťovací činností (§ 3 odst. 1, písm. n), zákona o pojišťovnictví): 

▪ zprost edkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona 
o pojišťovnictví 

▪ poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona 
o pojišťovnictví 

▪ šet ení pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona 
o pojišťovnictví  

▪ provozování zprost edkovatelské činnosti v oblasti stavebního spo ení a v oblasti 

penzijního p ipojištění 
3. činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností: 

▪ vzdělávací činnost pro pojišťovací zprost edkovatele a samostatné likvidátory 
pojistných událostí 

 

Vitalitas vznikla v červenci 2002 transformací původní akciové společnosti založené 

OZP v roce 1998. V současné době je jediným akcioná em Vitalitas právě OZP. Na českém 
pojistném trhu je Vitalitas aktivní od ledna 2003.  

   

V období mezi roky 2003 až 2018 plnila Vitalitas mimo ádně úspěšně nejen ekonomické 

cíle stanovené akcioná em, ale p edevším uspokojovala pot eby klientů v oblasti neživotního 
pojištění / pojištění osob, s využitím synergických efektů proaktivní spolupráce s OZP a dalšími 

partnerskými zdravotními pojišťovnami.  
Vitalitas již v roce 2006 vygenerovala čistý zisk a v roce 2008 pak uhradila všechny 

náklady související s p eměnou původní akciové společnosti na standardní komerční 
pojišťovnu. 
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Plán pro rok 2018 byl navržen s parametry, které odpovídaly trendu vývoje Vitalitas 

v p edcházejících obdobích a výsledkům jejího hospoda ení.  
 

Mimo ádně obtížné bylo ve specifických podmínkách Vitalitas (jako malé organizace 

s omezenými lidskými zdroji) v roce 2018 zajistit, kromě plnění ekonomických parametrů 
hospodá ského plánu, také ešení dalších problematik. To si vyžádaly p edevším úpravy 
legislativy a nutnost realizace některých významných interních změn, zejména: 

• migrace správního a výpočetního systému Vitalitas na externí servery 

• zahájení spolupráce s novým poskytovatelem asistenčních služeb pro cestovní 
pojištění, které je nosným produktem Vitalitas a standardizace této spolupráce 

• zásadní organizační změny v interní struktu e Vitalitas 

• výběrové ízení na určení nového auditora Vitalitas 

• implementace směrnice GDPR, IDD aj.   
 

Podporou a vyšším využitím elektronických distribučních kanálů se v roce 2018 poda ilo 
zvýšit celkový objem p edepsaného pojistného proti roku 2017 o cca 4,2 %, a tím splnit plán 
na rok 2018. Nejvýznamnější produkt, cestovní pojištění, zaznamenal nárůst p edepsaného 
pojistného o 4,7 %.   

Na dosažení plánovaného hospodá ského výsledku pro rok 2018 měla pozitivní vliv také 

optimalizace vybraných nákladových položek.  

Roční účetní závěrka k 31.12.2018 potvrdila základní data o hospoda ení Vitalitas v roce 

2018: 

▪  celkové výnosy 68,497  mio Kč 

▪  celkové náklady  62,137  mio Kč 

▪  hrubý zisk   8,004   mio Kč 

▪  čistý zisk   6,360    mio Kč 

 

Čistý zisk v roce 2018 byl vyšší o cca 3,2 % proti toku 2017, a to i p i navýšení celkových 
nákladů (podrobnější komentá  uveden v dalším textu).  

Uvedené navýšení bylo odrazem p edevším: 
• vyšší tvorby technických rezerv (v závislosti na aktuálním vývoji pojistných 

událostí, zejména tzv. „velkých“, viz. bod 3.2.8) 

• vyššího objemu externích spoluprací, které byly nezbytné k zajištění migrace 
správního a výpočetního systému Vitalitas na externí servery (viz. bod 3.2.2) a 

implementace směrnic GDPR a IDD 

• určitého navýšení personálních nákladů (viz. bod 3.2.7).  

 

 

Data popisující trend st ednědobé ziskovosti Vitalitas pro období 2014 až 2018 jsou 
uvedena v tab.1:  

 

Tab. 1 
rok 2014 2015 2016 2017 2018 

hrubý 

zisk,  

mio Kč 

7,037 7,716 7,323 8,011 8,004 

zisk po 

zdanění, mio 
Kč 

5,724 6,170 5,837 6,163 6,360 
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Také v roce 2018 Vitalitas úspěšně plnila všechny požadavky stanovené legislativou, 

resp. požadavky regulátora trhu. Klíčovou je samoz ejmě solventnostní pozice Vitalitas, která 
byla stabilní a mimo ádně bezpečná (viz bod 3.2.9). 

St ednědobá data (ve standardním formátu parametrů používaných v komerčním 
pojišťovnictví), která charakterizují st ednědobý vývoj Vitalitas, jsou shrnuta v tab. 2:  

 

Tab. 2 
parametr, % 2014 2015 2016 2017 2018 

ROAA 

(rentabilita 

průměrných 
aktiv) 

3,54 3,63 3,29 3,43 3,52 

ROAE 

(rentabilita 

průměrného 
vlastního 

kapitálu) 

4,45 4,58 4,15 4,32 4,46 

COMBINED 

RATIO                     

(v neživotním 
pojištění) 

86,27 82,55 82,92 82,99 84,28 

 

Z tab. 1 a tab. 2 vyplývá, že trend vývoje Vitalitas je jednoznačně pozitivní a stabilní. Z 

pohledu akcioná e p edstavuje jistotou kvalitního a bezpečného zhodnocení vloženého 
kapitálu.  

 

Proto je možné rok 2018 hodnotit jako úspěšný, ve kterém byl naplněn st ednědobý 

strategický rámec Vitalitas: 
▪ mise - uspokojování pot eb a požadavků klientů v oblasti neživotního pojištění /   

pojištění osob, s využitím synergických efektů spolupráce s OZP    

▪ vize - budování moderní komerční pojišťovny, kterou charakterizuje vysoká flexibilita, 

procesní orientace a ízení, štíhlá infrastruktura  
▪ obchodní strategie - moderní portfolio produktů bylo optimalizováno a klientům 

prezentováno s využitím moderních distribučních a komunikačních technologií.    
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2. Složení statutárních orgánů a Výboru pro audit společnosti 
 

2.1   P edstavenstvo společnosti, stav k 31. 12. 2018 

 

p edseda:  Ing. Ladislav Friedrich, CSc.      od 20. února 2016 

místop edseda: Mgr. Jan Kvaček         od 28. dubna 2016 

člen:   Mgr. Lenka Novotná       od 16. srpna 2011 

 

2.2   Dozorčí rada společnosti, stav k 31. 12. 2018 

 

p edseda:  Ing. Miroslav Žiška       od 10. prosince 2008 

místop edseda: Ing. Daniel Ballek, MBA      od 1. července 2018    

člen:   Ing. Miloš Pešek               od 9. zá í 2008 

            do 31. prosince 2018 

 

K 30. 6. 2018 ukončil svou činnost místop edseda dozorčí rady Ing. Václav Slovák, MBA. 
Novým členem byl jmenován Ing. Daniel Ballek, MBA, který byl dne 28. 8. 2018 zvolen do 
funkce místop edsedy dozorčí rady. Dne 12. 1. 2019 byla zvolena členkou dozorčí rady 
JUDr. Veronika Vycpálková, která nahradila Ing. Miloše Peška. 
 

2.3   Výbor pro audit společnosti, stav k 31. 12. 2018 

 

p edseda:  RNDr. Lubomír Netolický      od 9. února 2016 

místop edseda: Ing. Blanka Helanová       od 9. února 2016 

člen:   Ing. Věra Skalská               od 9. února 2016 

 

2.4   Seznam akcioná ů 

 

Vitalitas je vlastněna Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, identifikační číslo 471 14 321. 

 

3. Zpráva o hospoda ení a postavení společnosti 

3.1  Úvod  
 

Zpráva o hospoda ení a postavení společnosti byla jako součást výroční zprávy Vitalitas 

za rok 2018 zpracována v souladu s § 21, zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví), ve znění 
platném k 31. 12. 2018.  

Data uvedená v této zprávě navazují na účetní závěrku k 31. 12. 2018, která je ově ována 

nezávislým auditorem, kterým se 28. 8. 2018 stala společnost MG Credit, s.r.o., a to na základě 
výběrového ízení provedeného Vitalitas v průběhu roku 2018.   

K této výroční zprávě za rok 2018 je p iložena kopie účetní závěrky k 31. 12. 2018.  

Výroční zpráva Vitalitas za rok 2017, která obsahuje také účetní závěrku k 31. 12. 2017, 

byla založena dne 30. 7. 2018 do sbírky listin Obchodního rejst íku.  
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3.2.   Některé významné události, které ovlivnily aktivity Vitalitas v průběhu roku 2018 

 

Základní parametry charakterizující st ednědobý vývoj hospoda ení Vitalitas v období od 

2014 do 2018 jsou (v návaznosti na tab. 1) uvedeny v tab. 3: 

 

Tab. 3   
parametr, 

v tis. Kč 
2014 2015 2016 2017 2018 

celková 
aktiva 

(netto) 

161 923 170 156 177 338 177 975 179 058 

základní 
kapitál 90 932 90 932 90 932 90 932 90 932 

vlastní 
kapitál 128 562 134 733 140 570 140 896 141 093 

čistý zisk 5 724 6 170 5 837 6 163 6 360 

 

Významná agregovaná data charakterizující, resp. determinující celkový výsledek 
hospoda ení Vitalitas za rok 2018, jsou uvedena v tab. 4, a to včetně jejich porovnání s daty 

k 31.12. 2017 (v identické struktu e): 

 

Tab. 4 

významná agregovaná data 
charakterizující hospoda ení Vitalitas,  

tis. Kč  

skutečnost 
2017 

plán 2018 
skutečnost 

2018 

skutečnost 
2018/          

plán 2018 

skutečnost 

2018/  

skutečnost 
2017 

VÝNOSY CELKEM 68 827 64 357 68 497 1,06 1,00 

p edepsané hrubé pojistné 44 380 45 850 46 250 1,01 1,04 

pojistné postoupené zajišťovatelům - 2 713 - 2 928 - 2 919 1,00 1,08 

výnosy z investic 2 022 2 480 2 394 0,97 1,18 

čerpání pojistných rezerv 21 155 16 175 19 074 1,18 0,90 

ostatní technické a netechnické výnosy 3 983 2 780 3 698 1,33 0,93 

NÁKLADY CELKEM 62 664 57 967 62 137 1,07 0,99 

pojistná plnění - čistá výše 9 046 9 400 9 268 0,99 1,02 

tvorba pojistných rezerv 21 958 17 159 19 901 1,16 0,91 

náklady na investice 1 516 1 518 1 473 0,97 0,97 

po izovací náklady na poj. smlouvy 3 487 3 900 3 681 0,94 1,06 

správní režie  21 284 21 290 22 777 1,07 1,07 

ostatní technické a netechnické náklady 3 647 3 200 3 457 1,08 0,95 

HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK 6 163 6 390 6 360 1,00 1,03 
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Z pohledu objektivního komentá e k datům popsaným tab. 4 a současně pro transparentní 
informaci o aktivitách Vitalitas v roce 2018 je vhodné velmi stručně popsat p edevším tyto 

vybrané oblasti: 

 

1. používaná investiční strategie 

2.  systém pro zpracování a správu pojistných smluv 

3.  portfolio produktů a distribuční mix 

4.  nezávislý ídící a kontrolní systém  

5.  způsob zajištění a zajistitel 

6.  změny organizační struktury 

7.  ízení nákladů 

8.  náklady na pojistná plnění a technické rezervy 

9.  oblast Solvency II, implementace GDPR a IDD 

 

3.2.1 Používaná investiční strategie 

 

V roce 2018 měla Vitalitas k dispozici k 31. 12. 2018 finanční aktiva v celkové výši 
159,499 mio Kč. Alokace těchto aktiv v uvedeném období plně reflektovala platnou investiční 
strategii, která dovoluje využívat jen mimo ádně konzervativní investiční nástroje, za které jsou 

v podmínkách Vitalitas považovány:  
• termínované a jiné peněžní vklady diverzifikovaně umístěné u stabilních finančních 

skupin působících v ČR (dále jen „depozita“), kdy tímto způsobem bylo v roce 2018 

umístěno cca 116,843 mio Kč; 

• státní dluhopisy ČR (v režimu držení do splatnosti, dále jen „dluhopisy“) v celkovém 
objemu cca 42,656 mio Kč. 

 

P ehled výnosů dosahovaných p i dodržování stanovené investiční strategie je popsán 
v tab. 5:   

 

Tab. 5 

dosažený roční výnos 2016 2017 2018 

depozita, mio Kč 0,361 0,142 0,528 

dluhopisy, mio Kč 1,880 1,880 1,870 

celkem, mio Kč 2.241 2,022 2,394 

 

 

Z uvedené tab. vyplývá, že dosahované výnosy jsou stabilní, v posledním roce 
zaznamenaly nárůst cca 18 % proti roku p edchozímu, který byl umožněn růstem úrokových 
sazeb termínovaných vkladů.  

Vzhledem k tomu, že pojišťovna nenabízí klientům výnosová pojištění, není nucena 
k rizikovějším investicím pro dosažení vyššího výnosu. Investiční strategie je velmi 
konzervativní s důrazem na minimalizaci rizik spojených s investicemi (kreditní, úroková, 
měnová aj. rizika). 
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3.2.2 Systém pro zpracování a správu pojistných smluv 

Uvedený systém je určen nejen pro po izování a správu pojistných smluv, ale také 
generování dat pot ebných pro účetnictví, různé formy standardizovaných reportů a pro interní 
pot ebu Vitalitas. 

Ve druhé polovině roku 2017 bylo rozhodnuto, s ohledem na vyčerpanou životnost 
vlastních serverů Vitalitas, zajistit další provoz systému formou outsourcingu s využitím 
virtuálních serverů. Takové ešení je z hlediska po izovacích, personálních i provozních 

nákladů pro Vitalitas st ednědobě výhodné.     
Migrace systému na tyto servery byla realizována v prvním pololetí 2018, a to 

prost ednictvím specializované externí společnosti. Fyzicky byla migrace ukončena 10. 5. 2018 

a v současné době je činnost uvedeného systému stabilizovaná a spolehlivá. Náklady nezbytné 
pro zajištění migrace byly hrazeny v rámci nákladů na externí dodavatele.  

 

3.2.3 Portfolio produktů a distribuční mix 

 

Portfolio produktů nabízených Vitalitas klientům je limitováno platným povolením ČNB, 

a to pro oblast neživotního pojištění, pojištění osob.  
Typově je tvo eno cestovním, úrazovým a komerčním zdravotním pojištěním, a to 

ve  velmi široké škále různých marketingových mutací. Jednotlivé produkty, resp. programy, 

jsou podle vývoje pojistného trhu, zkušeností s jejich prodejem (i správou) a samoz ejmě 
požadavky klientů průběžně modifikovány.  

 

Zásadní význam má z pohledu Vitalitas oblast cestovního pojištění, kdy produkty této 
skupiny jsou pro Vitalitas jednoznačně klíčové. To platilo také v roce 2018. Podíl jednotlivých 
skupin produktů na celkovém p edepsaném pojistném je uveden v tab. 6: 

 

 

Tab. 6 

skupina produktů podíl, % 

cestovní pojištění 89,9 

úrazové pojištění 8,7 

komerční zdravotní pojištění 1,4 
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Meziroční porovnání p edepsaného pojistného pro jednotlivé skupiny produktů je 
provedeno v tab. 7. Je z ní z ejmé, že pro skupinu produktů cestovního pojištění se poda ilo 
v roce 2018 navýšit p edepsané pojistné v této oblasti o cca 4,2 %: 

 

Tab. 7 

skupina produktů 
p edepsané pojistné 2017, 

tis. Kč 

p edepsané pojistné 2018, 
tis. Kč 

cestovní pojištění 39 704 41 566 

úrazové pojištění 4 060 4 043 

komerční zdravotní pojištění 616 641 

 

Z pohledu distribuce vlastních pojistných produktů bylo v roce 2018 jednou 

z rozhodujících aktivit Vitalitas další posilování elektronického prodeje. Cílem bylo nejen 
zvýšení nezávislosti na ostatních formách prodeje, ale také úspora režijních nákladů 
souvisejících s tiskem nezbytných nových formulá ů, informací, pojistných smluv a odměn 
zprost edkovatelům.  

 

Porovnání objemů uzav ených pojistných smluv pro jednotlivé distribuční kanály v roce 

2018 je uvedeno v tab. 8, a to včetně meziročního porovnání s p edcházejícím obdobím. Je 
z ejmé, že v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017:  

• se poda ilo navýšit podíl elektronicky uzavíraných pojistných smluv o cca 3,3 %   

• elektronické distribuční kanály byly v roce 2018 výrazně dominantním prvkem 
distribučního mixu, a to s podílem cca 61,6 %. 

 

 

Tab. 8 

parametr 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

celkový počet pojistných smluv, v ks 187 330 191 317 198 607 

smlouvy uzav ené prost ednictvím 
internetu, v ks 

105 981 111 477 122 398 

smlouvy uzav ené dalšími prodejními 
kanály, v ks 

81 349 79 840 76 209 

podíl smluv uzav ených prost ednictvím 
internetu, v %  

56,6 58,3 61,6 

meziroční nárůst počtu smluv uzav ených 
prost ednictvím internetu, v ks 

6 594 5 496 10 921 
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3.2.4 Nezávislý ídící a kontrolní systém (dále jen „RKS“) 

 

V roce 2018 byla, v souladu s plánem činnosti RKS, komplexně zajišťována jeho činnost 
ve stanoveném rozsahu i termínech. Paralelně byla v oblasti RKS p ipravena a částečně 
realizována ada významných změn, a to v návaznosti na požadavky legislativy, interní 
organizační změny ve struktu e a činnosti Vitalitas, resp. jejích orgánech. Rozpracované a zatím 
nerealizované změny související s další modifikací RKS budou postupně prováděny v prvním 
pololetí 2019. Termín jejich dokončení byl stanoven na 30.6.2019 a modifikovaný RKS bude 

ke stejnému datu fixován novou směrnicí vymezující jeho činnost. 
 

Ve druhé polovině roku 2018 byl realizován rozsáhlý interní audit RKS, který nezjistil 
žádné významnější nedostatky stávajícího systému RKS nebo pochybení související s jeho 

činností.  
 

Náklady nezbytné k zajištění činnosti systému v roce 2018 byly hrazeny v rámci části 
rozpočtu „správní režie“ a byly srovnatelné s náklady na činnost RKS v p edcházejících 
obdobích.  Zvýšení aktivit RKS v roce 2018 (p íprava a částečná realizace změn aj.) tak 

neznamenalo nárůst počtu pracovníků, resp. dalších nákladů.  
 

Standardizované výstupy RKS prokázaly, že v roce 2018 nebyla identifikována žádná 
významnější reálná i potenciální rizika, která by ohrožovala Vitalitas. Proto jeho výstupy mají 
spíše informativní a deklaratorní charakter a byly použity p i zpracování zprávy ORSA, SFCR 
aj., resp. ve fázi p ípravy plánu hospoda ení Vitalitas pro 2019. 

 

Organizační schéma RKS, které bylo platné k 31.12.2018, je znázorněno na obr. 1:    
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Obr. 1 
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3.2.5 Způsob zajištění a zajistitel 
 

Roční zajistná smlouva pro 2018 byla konstruována tak, že byl v p ípadě pojistné události 
a jejího plnění zajištěn škodní nadměrek ˃ 300 tis. Kč. Z pohledu nákladů na zajištění Vitalitas 
hradila v roce 2018 diferenci mezi zajistným a podílem zajistitele na pojistných plněních. Tomu 

odpovídá také způsob správy zajištění použitý v roce 2018 v účetnictví. 
 

Obdobnou konstrukci zajistné smlouvy a stejného zajistitele využívá Vitalitas od roku 
2003, tedy od svého vstupu na český pojistný trh. Na bázi ročních zajistných smluv je tak 
aktualizováno jen zajistné, a to s ohledem na průběh a predikci dalšího vývoje pojistných 
událostí s podílem zajištění. 

 

Zajistitelem byla společnost GenRe, která je celosvětově jedním z p edních zajistitelů, 
základní st ednědobá data o zajištění jsou shrnuta v tab. 9:  

Tab. 9 

parametr 2015 2016 2017 2018 

náklady Vitalitas na zajištění (zajistné), 
tis. Kč 

2 660 2 602 2 713 2 919 

podíl zajistitele na pojistných plněních,  
tis.  Kč 

1 704 219 3 797 1 634 

diference = zajistné – podíl zajistitele,     
tis.  Kč 

956 2 383 - 1 084 1 285 

 

3.2.6 Změny organizační struktury 

 

V průběhu roku 2018 byly p ipraveny a v závěru 2018 také realizovány zásadní změny 
organizační struktury Vitalitas, které reflektovaly generační obměnu jejích vedoucích 
pracovníků a objektivní pot ebu posílení, resp. dalšího zkvalitnění některých činností. V rámci 
uvedené změny: 
• byly personálně posíleny některé aktivity, které jsou z pohledu Vitalitas mimo ádně 

významné, nap . likvidace pojistných událostí a prevence pojistných podvodů, interní audit 

aj. 

• uvedené změny byly realizovány tak, že nedošlo k navýšení celkového počtu kmenových 
zaměstnanců Vitalitas. 
 

Pro další období proto zůstává zachována forma Vitalitas jako malé a vysoce flexibilní 
společnosti sestavené z několika týmů zajišťujících core business, kdy tyto týmy mají vysoký 
stupeň autonomie. 

 

ada nových požadavků a aktivit, které si v roce 2018 vyžádala aktuální legislativa (nap . 
implementace GDPR, IDD aj.) byla ešena formou outsourcingu. To mělo za následek nejen 

vyšší počet spolupracujících organizací, ale také nárůst nákladů na externí spolupráci. Použité 
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ešení bylo z pohledu celkových nákladů Vitalitas výrazně výhodnější, než zvyšování počtu 
vlastních zaměstnanců. 

 

Organizační struktura Vitalitas po realizovaných změnách je znázorněno na obr. 1 na 

straně 11 této zprávy. 
 

3.2.7 ízení nákladů 

    

Problematice ízení a optimalizace nákladů věnuje Vitalitas trvale mimo ádnou 
pozornost, neboť s ohledem na velikost rozpočtu může neplánované navýšení nákladů v ádu 
cca 0,5 mio Kč znamenat významný dopad na celkový hospodá ský výsledek. 

Základní struktura nákladů v roce 2018, které mají p ímou souvislost s core businessem 

Vitalitas, je popsána v tab. 10. Pro vyšší transparentnost těchto nákladů je dále uvedeno jejich 
porovnání s p edcházejícím obdobím, index změny a váha jednotlivých nákladů na nákladech 

celkových. 

Tab. 10 

parametr 
2017,    

mio Kč 

2018,    

mio Kč 

index 

nákladů 
2018/2017 

% podíl na 
celkových 
nákladech 

2017   

% podíl na 
celkových 
nákladech 

2018   

tvorba pojistných rezerv 21,958 19,901 0,91 35,04 32,03 

náklady na pojistná plnění (netto) 9,046 9,268 1,02 14,44 14,92 

po izovací náklady na pojistné smlouvy 3,487 3,681 1,06 5,56 5,92 

personální náklady 12,377 13,731 1,11 19,75 22,10 

externí dodavatelé 3,002 4,139 1,38 4,79 6,66 

náklady celkem 62,664 62,137 0,99 --- --- 

Z uvedené tab. je z ejmé, že v meziročním porovnání je objem celkových ročních nákladů 

p ibližně stejný, obdobně pak velikost jednotlivých nákladových položek a jejich váha. Zásadní 
význam má z pohledu celkových nákladů (i st ednědobě) tvorba pojistných rezerv, které v roce 

2018 tvo ily cca 32 % těchto nákladů. 

P i meziročním srovnání narostly relativně nejvíce v roce 2018 náklady na externí 
spolupráci, a to v souvislosti s migrací výpočetního systému Vitalitas na externí servery, 
nutnosti plné implementace směrnice GDPR, resp. IDD. Zvýšení objemu personálních nákladů 
vyplývá z realizace popsaných organizačních změn a celospolečenského tlaku na růst mezd. 
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3.2.8         Náklady na pojistná plnění a technické rezervy 

 

Vývoj nákladů na pojistná plnění a technických rezerv je v podmínkách Vitalitas ve 

t íletém horizontu shrnut v tab. 11: 

 

Tab. 11 

parametr, mio Kč 2016 2017 2018 

náklady na pojistná plnění (brutto)  9.704 12.843  10.902  

náklady na pojistná plnění (netto) 9.485   9.046  9.268 

tvorba rezerv na pojistná plnění 8.204   15.229 15.466  

tvorba rezerv na nezasloužené pojistné  7.669  8.451  7.978  

tvorba rezerv, podíl zajistitele  579  1.722  3.543  

tvorba pojistných rezerv celkem  15.294  21.958  19.901  

 

 

K trendům vývoje parametrů v oblasti nákladů na pojistná plnění a technických rezerv 

v hodnoceném období je možné, s ohledem na uvedenou tab., konstatovat, že: 
• jsou náklady na pojistná plnění (brutto i netto) p ibližně srovnatelné 

• tvorba rezerv na pojistná plnění byla v roce 2017 a 2018 srovnatelná, ale výrazně vyšší 
proti roku 2016. To souvisí s náhodným a de facto nepredikovatelným výskytem 
jednotlivých velkých pojistných událostí, zejména v oblasti pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené klienty Vitalitas t etím osobám. Právě tento typ pojistných událostí je 

ešen individuálně a likvidován s využitím smluvního zajištění. Typická je relativně dlouhá 
doba pot ebná k jejich ukončení (p ípadná trvalá poškození, léka ské posudky, soudní 
spory aj.), která v některých p ípadech trvá i několik let. Je tak z ejmé, že právě tyto 
pojistné události významně ovlivní tvorbu rezerv na pojistná plnění, podíl zajistitele a 

celkovou tvorbu rezerv   

• podíl zajistitelů výrazně roste (viz komentá  k p edcházejícímu bodu) 

• celková tvorba pojistných rezerv byla v roce 2017 a 2018 srovnatelná, ale výrazně vyšší 
proti roku 2016 (viz komentá  k p edcházejícím bodům) 

• tvorba rezerv na nezasloužené pojistné je p ibližně srovnatelná.   

 

V průběhu roku 2018 dále probíhala aktivní spolupráce Vitalitas s orgány činnými 
v trestním ízení p i ešení pokusů o pojistný podvod a s tím souvisejícími trestními 
oznámeními, které na pachatele podala. 

 

 



 

15 

 

3.2.9 Problematika Solvency II a implementace GDPR a IDD  

 

Zajištění stabilní a robustní solventnostní pozice Vitalitas v roce 2018 bylo jednou ze 

zásadních priorit. Obecně je možné konstatovat, že uvedená pozice je dlouhodobě stabilní, když 
poměr použitelného kapitálu k legislativou požadované minimální výši kapitálového 
požadavku je dlouhodobě více než dvojnásobný. Vypočtený solventnostní kapitálový 
požadavek se dlouhodobě pohybuje na cca 25 % legislativou stanoveného minimálního 
kapitálového požadavku. 

  

Disponibilní kapitál Vitalitas p evyšoval k 31.12.2018:  

• solventnostní kapitálový požadavek (dále jen „SCR“) vypočtený podle standardního 
vzorce o 907 % 

• minimální kapitálový požadavek (dále jen „MCR“) stanovený směrnicí Solvency II 
o 213 % 

• poměr MCR / SCR byl 4,1. 

 

Z dat uvedených v tab. 12 vyplývá vývoj a potvrzení trvale velmi stabilní solventnostní 
pozice Vitalitas v průběhu 2018: 

 

Tab. 12 

parametr I Q / 18 II Q / 18 III Q / 18 IV Q / 18 

SCR (vypočtené), mio Kč 16,075 15,945 15,830 15,695 

MCR, mio Kč 63,575 65,050 64,288 64,313 

poměr MCR / SCR 3,95 4,08 4,06 4,10 

 

 

Také riziková pozice Vitalitas byla v roce 2018 mimo ádně silná, a to obdobně, jako 

v p edcházejících obdobích. Vitalitas nezahájila prodej žádného nového pojistného produktu 
s vyšší mírou rizika a v portfoliu stávajících produktů nedošlo ke změnám, které by zvýšily 
jejich rizikovost. Nebyla také porušena stanovená investiční strategie.  

 

V rámci RKS byla průběžně hodnocena vybraná rizika, která byla relevantní z pohledu 

činnosti Vitalitas, a to včetně rizik potenciálních. Mezi hlavní kategorie sledovaných rizik 

pat ilo riziko upisovací, tržní, kreditní, obchodní a operační. Ve všech p ípadech bylo 
konstatováno, že hodnocená rizika byla v roce 2018 v mezích interně si vymezených Vitalitas.  

 

V oblasti GDPR jsme navázali spolupráci s externí advokátní kancelá í s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti ochrany osobních údajů. V průběhu roku 2018 došlo k p ijetí 
bezpečnostní politiky společnosti, úpravě výpočetního systému a dílčím úpravám ve smluvních 

a informačních materiálech společnosti. Problematiku ochrany osobních údajů chápeme jako 
proces, kterému se budeme věnovat i v dalších letech (zejména formou opakovaných školení 
zaměstnanců a prováděním vnit ních kontrol). 
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V rámci implementace opat ení souvisejících se Zákonem o distribuci pojištění a zajištění 
jsme p ipravili a aktualizovali smluvní dokumenty pro klienty a vybrané interní směrnice. 
Rovněž proběhlo důkladné proškolení distribuční sítě pojišťovny a byla nastavena pravidla pro 

kontrolu její kvality. 
 

3.3 Informace o významných skutečnostech, podmínkách či situacích, které nastaly až 
po konci rozvahového dne 

 

Návrh na rozdělení čistého zisku, kterého bylo dosaženo v rámci hospoda ení Vitalitas 
v roce 2018, je popsán v tab. 13. Uvedený návrh je zcela v souladu se stanovami Vitalitas. 

 

Tab. 13 

parametr tis. Kč 

výsledek hospoda ení 2018 6 360 

p íděl do rezervního fondu 0,0 

p íděly do ostatních fondů 0,0 

návrh na rozdělení výsledku hospoda ení 2018: 

-  vyplacení podílu na zisku jedinému akcioná i Vitalitas  6 360 

dividendy 0,0 

tantiémy 0,0 

ostatní (nerozdělený zisk) 0,0 

 

Současně pak autorům této výroční zprávy nejsou známy žádné významné události nebo 
skutečnosti, které by:  

• existovaly ke konci rozvahového dne 31.12.2018, nebo nastaly do data zpracování této 
výroční zprávy dne 1. 3. 2019 

• mohly výrazně změnit nebo ovlivnit pohled na finanční situaci Vitalitas popsanou v 

uvedené zprávě. 

 

 

3.4   Informace o p edpokládaném vývoji činnosti společnosti 
 

V roce 2018 plnila Vitalitas nejen parametry hospoda ení stanovené plánem, ale také 
realizovala adu dalších, velmi významných aktivit. 
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P edevším se jednalo o p ípravu a provedení významných organizačních změn (viz. bod 

3.2.6), které Vitalitas nedestabilizovaly a vytvo ily jeden ze základních p edpokladů pro její 
další úspěšný rozvoj. Dále to byla plná implementace směrnice GDPR a IDD, migrace systému 
pro po izování a správu pojistných smluv na virtuální servery aj.  

 

Je tak možné konstatovat, že Vitalitas také v roce 2018 potvrdila pozici malé, vysoce 
flexibilní a ekonomicky výkonné komerční pojišťovny. 

 

V roce 2019 pak nep edpokládáme žádné další výrazné změny vnějších a vnit ních 
podmínek ovlivňujících Vitalitas a uvedený rok proto bude znamenat prostor pro stabilizaci a 
p ípadné „jemné doladění“ změn realizovaných v roce 2018.   

 

3.5   Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje v p íštím období 
 

V roce 2018 p ipravila a realizovala Vitalitas významné strukturální změny (viz bod 3.4). 
Aby byla zachována její stabilita a hospodá ský výkon (zejména nebyly trvale p etíženy 
stávající limitované lidské zdroje), nejsou v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2019 

p edpokládány žádné zásadní aktivity.  

Pozornost se soust edí p edevším na klientsky atraktivní modifikace stávajících 
pojistných produktů, a to pro: 

▪ cestovní pojištění, konkrétně rozší ení spektra nabízených služeb 

▪ úrazové pojištění, p edevším pro segment dětského úrazového pojištění 
▪ komerční zdravotní pojištění, a to unikátní programy pro vybrané právnické osoby. 
 

 

3.6   Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prost edí 
 

 Hospoda ení s odpady, které jsou během roku produkovány Vitalitas, je zajištěno 
v souladu se zákonem 185/2001 Sb.  
 

3.7  Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí 
 

Vitalitas nemá žádnou organizační složku v zahraničí (viz p íloha k účetní závěrce za rok 
2018, bod 3.15, odstavec Organizační složky). 

 

3.8   Informace o po izování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií,  
obchodních podílů ovládající osoby a důvodech jejich po ízení 

 

Vitalitas nevlastní zatímní listy, poukázky na akcie, opční listy, vyměnitelné a prioritní 
dluhopisy nebo podobné cenné papíry a práva s nimi spojená (viz p íloha k účetní závěrce za 
rok 2018, bod 3.5, Investiční instrumenty).   
 

3.9   Ostatní informace požadované podle zvláštních právních p edpisů 
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4. Způsob a rozsah zajištění společnosti 

4.1   P ehled provozovaných pojišťovacích činností 
 

Na základě povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících, vydané 
MF ČR v roce 2002, provozovala Vitalitas v roce 2018 skupiny produktů uvedené v tab. 14: 
 
Tab. 14 

skupina název skupiny odvětví název odvětví 

a) pojištění úrazu a nemoci 1 úrazové pojištění 

  2 pojištění nemoci 

h) souhrnné neživotní pojištění 18 pojištění pomoci osobám v nouzi během 
cestování nebo pobytu mimo místa svého 
bydliště, včetně pojištění finančních ztrát 
bezprost edně souvisejících s cestováním  

4.2   Způsob a rozsah zajištění 
 

 Vitalitas v roce 2018 provozovala pojišťovací činnost v odvětví neživotních pojištění číslo 
1, 2 a 1Ř, uvedených v části B p ílohy 1 zákona o pojišťovnictví. S ohledem na strukturu 
produktů a pojistné částky bylo zajištění realizováno pouze pro úrazové pojištění a cestovní 
pojištění. Jedná se o zajištění škodního nadměrku (X/L) s vlastním vrubem 300 tis. Kč na jednu 
pojistnou událost pro rizika léčebných výloh v zahraničí a odpovědnost za škodu, resp. 200 tis. 
Kč pro úrazové pojištění trvalých následků.  

4.3  Zajistitel 
 

V oblasti zajištění pojistných produktů Vitalitas pokračuje ve spolupráci se společností 
GenRe, která provozuje široké spektrum zajištění pro životní i neživotní pojištění. Kromě 
p enosu rizik se však také zabývá podporou pojišťovací činnosti, zejména v oblastech vývoje 
produktů, oceňování rizik a ízení pojistných událostí. GenRe je dce inou společností Berkshire 
Hathaway Company, zajišťovnou s nejvyšší kapitalizací a ratingem finanční síly AA+ od 
několika renomovaných ratingových agentur (Standard and Poors, Moody’s a A.M.Best). 
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5. Další informace  

5.1   Mimobilanční závazky 
 (podrozvahové závazky) 

       
Společnost si není vědoma žádných dalších, ani potenciálních závazků neuvedených v 

účetní závěrce. Společnost nemá k 31. 12. 2018 evidovány žádné mimobilanční závazky. 
 

5.2   Zálohy  
 

K 31. 12. 2018 byly poskytnuty některé významné zálohy, které byly v členění na 
provozní a ostatní zaúčtované k uvedenému datu: 

▪ uhrazená provozní záloha auditorské společnosti MG Credit, s.r.o. ve výši 70 tis. Kč 
k auditu za rok 2018 

▪ uhrazená provozní záloha zajistiteli GenRe ve výši 300 tis. Kč jako minimální depozitní 
zajistné (ve smyslu článku 7 smlouvy uzav ené mezi Vitalitas a GenRe, ze dne 2ř. 11. 
2002) 

▪ uhrazená jistina k pronájmu kancelá í KUTA a.s. v částce 100.000,- zaplacená dne 15. 
3. 2010. (smlouva ze dne 15. 3. 2010, bod VIII, článek 1). 

5.3   Dlouhodobé významné pohledávky  
  (z účtové skupiny 32 – Ostatní pohledávky v analytickém členění) 

 
       Společnost nemá k 31. 12. 2018 žádné významné dlouhodobé pohledávky. 
 

5.4   Dlouhodobé významné závazky 
 (s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 – Závazky z operací p ímého pojištění a z 
operací zajištění a 36 – Ostatní závazky)  

 
       Společnost nemá k 31. 12. 2018 žádné významné dlouhodobé závazky. 
 

5.5   Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti 
     Solventnostní pozici Vitalitas v roce 2018 popisuje tab. 15: 

 
 Tab. 15 

parametr k 31/12/18 mio Kč 

použitelný kapitál, legislativa 64,3 

použitelný kapitál, reálný 138,9 

MCR, legislativa 64,3 

SCR, reálný 15,7 

 
Z tab. je z ejmé, že požadované parametry solventnosti byly plněny s mimo ádně 

velkou rezervou.  
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