Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
V této zprávě jsou uvedeny informace významné pro vyjádření případné újmy, která by mohla vzniknout z titulu ovládání společnosti.
V rozhodném období nebyla uzavřena ovládací smlouva ani žádná jiná smlouva podobného charakteru mezi společností Vitalitas
pojišťovna, a.s. a ovládající nebo propojenými osobami.
Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané a dalších
propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné kteroukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace
z obchodního styku, včetně podmínek dohodnutých smluvními stranami v jednotlivých smlouvách, které by mohly samy o sobě nebo
v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi způsobit újmu jakékoliv z propojených osob. Z tohoto důvodu byla tato Zpráva
zpracována tak, aby k újmě těchto osob nedošlo.
1. Ovládající osoba nebo osoby jednající ve shodě
Číslo osoby ve vztazích

Obchodní firma, jméno

ovládající osoba /
osoba jednající ve shodě

% hlasovacích práv

1

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví

ovládající osoba

100%

2. Vymezení ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo osobami jednajícími ve shodě
(přímo nebo nepřímo)
Číslo osoby ve vztazích

Obchodní firma

Sídlo

IČ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Způsob ovládání
Ovládající osoba má akciový podíl na ovládané osobě ve výši 100 % základního kapitálu ovládané osoby.
4. Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.
5. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi společností a propojenými osobami
Číslo osoby
ve vztazích

Číslo
smlouvy

Předmět
smlouvy

Datum
uzavření

Doba trvání

Plnění ze strany
propojených osob

Forma protiplnění
(peněžní / bezúplatně/
nepeněžní – zápočet,
vklad, dar, atd.)

1*

Darovací
smlouvy

Dary na podporu
úrazového
pojištění dětí
do jednoho roku,
klientů OZP

17. 6. 2013

jednorázově

poskytnuté dary

bezplatné pojištění
novorozenců po dobu
1 roku

jednorázově

poskytnuté služby

peněžní

1

Jednorázové
drobné
objednávky

15. 11. 2013

* PREVENCE, zájmové sdružení právnických osob (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Vitalitas pojišťovna, a.s.)

V průběhu roku 2013 nebyly uzavřeny žádné další nové smlouvy na jejichž základě by bylo uskutečněno plnění.

6. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob, všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo
na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou
Číslo osoby
ve vztazích

Úkon

Smlouva

Datum
uzavření,
poslední
dodatek,
znění

Doba trvání

Plnění ze strany
propojených osob

Forma protiplnění
(peněžní / bezúplatně/
nepeněžní – zápočet,
vklad, dar, atd.)

1

Nájem
nebytových
prostor –
Tusarova

Smlouva
o nájmu minulé období

2. 3. 2007
24. 1. 2013

neurčitá

poskytnutý nájem

peněžní

1

Obchodní
zastoupení

Mandátní
smlouva -minulé
období

19. 12. 2002
10. 12. 2013

neurčitá

sjednávání smluv
a inkaso pojistného

peněžní – provize

1

Nájem
nebytových
prostor
– archiv
Roškotova

Smlouva
o nájmu minulé období

3. 10. 2005
24. 1. 2013

neurčitá

poskytnutý nájem

peněžní

1

Smlouva
o pronájmu
technických
prostředků

Smlouva
o pronájmu minulé období

28. 12. 2006

neurčitá

poskytnutý
pronájem

peněžní

7. Újma, která ze smluv nebo opatření vznikla ovládané osobě
Společnosti z titulu ovládání v rozhodném období nevznikla žádná újma.
8. Komentář k tomu, zda byla tato újma v účetním období uhrazena anebo zda byla uzavřena smlouva o tom, v jaké
přiměřené lhůtě a jak bude ovládající osobou tato újma uhrazena
viz bod 8.
9. Závěr
Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. (ovládané osoby) dne 27.3.2014 a byla předložena
auditorovi, který provádí audit Výroční zprávy ve smyslu zvláštního právního předpisu. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je
povinna ze zákona zpracovávat Výroční zprávu, stane se tato Zpráva její nedílnou součástí.
Předseda představenstva zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že Výroční zpráva byla uložena do sbírky listin vedené
obchodním rejstříkem u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5646.
Ovládaná osoba dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Vitalitas pojišťovna, a.s., IČO 25710966, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Tusarova 152/36, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5464.
Ovládající osoba dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČO 47114321, se sídlem Praha 4, Roškotova
1225/1, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7232.

