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1.

Profil společnosti

Název společnosti:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Rejstříkový soud:
Datum založení:
Základní kapitál:
Jediný akcionář:

Vitalitas pojišťovna, a.s.
akciová společnost
Tusarova 1152/36 , 170 00 Praha 7
257 10 966
Městský soud Praha, oddíl B, vložka 5646
17.11.1998
115 103 800,- Kč, do 26/08/09
90 932 002,- Kč, od 26/08/09
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

Předmět podnikání:
1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů:
 v rozsahu pojistných odvětví č. 1 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.
1 k zákonu č. 363/1999 Sb.
 v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy
k zákonu o pojišťovnictví
2. činnosti související s pojišťovací činností (§ 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví):
 zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle
zákona o pojišťovnictví
 poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle
zákona o pojišťovnictví
 šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona
o pojišťovnictví
 provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti
penzijního připojištění
3. činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností (§ 3 odst. 4 zákona o
pojišťovnictví):
 vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory
pojistných událostí

Vitalitas pojišťovna, a.s. (dále jen ´´Vitalitas´´) formálně vznikla v červenci 2002
transformací původní akciové společnosti Vitalitas, založené v roce 1997. Na českém
pojistném trhu je aktivní od ledna 2003, podle povolení k provozování pojišťovací činnosti a
činností souvisejících, vydané MF ČR v roce 2002. Jediným jejím akcionářem je Oborová
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen ´´OZP´´).
Základní kapitál Vitalitas činil v době jejího vzniku 115.104 tis. Kč.
V roce 2003 bylo klíčovým úkolem uvést na český pojistný trh základní produkty,
kterými bylo několik variant cestovního pojištění. Produkty se podařilo na trhu pozicovat a
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současně s tím etablovat Vitalitas jako kompetentního a kvalitního partnera pojištěnců OZP.
Proto byl také reálný hospodářský výsledek lepší než plánovaný.
V roce 2004 byla provedena modifikace uvedených produktů. Výhodný poměr
kvality a ceny se stal předpokladem jeho úspěchu u klientů a výrazně přispěl k lepšímu
hospodářskému výsledku než předpokládal plán.
V roce 2005 byla dokončena komplexní restrukturalizace portfolia produktů. Nosným
produktem zůstalo cestovní pojištění a zapojením nových distribučních kanálů bylo dosaženo
významného nárůstu objemu produkce. To umožnilo dosáhnout zisku již v roce 2005 a
úspěšně tak ukončit první fázi budování Vitalitas.
V roce 2006 pokračoval vývoj v souladu s přijatou strategií, která jako klíčový
parametr vymezila dosažení plánovaného zisku. Současně předpokládala, s ohledem na
očekávané změny veřejného zdravotního pojištění, jeho postupnou liberalizaci a průnik
komerčního zdravotního pojištění do této oblasti. Reálný vývoj očekávání v oblasti veřejného
zdravotního pojištění nenaplnil. Popsaná strategie byla proto průběžně přehodnocována a
dosažení plánovaného zisku pak spojeno v závěru roku 2006 s mimořádným nasazením
zaměstnanců i managementu.
Pro rok 2007 bylo cílem Vitalitas dosažení stanoveného zisku, a to s meziročním
nárůstem 71 %. Měl být realizován zvýšením objemu přijatého pojistného zejména v
oblastech komerčního zdravotního a dětského úrazového pojištění. Očekávaná transformace a
změny systému veřejného zdravotního pojištění nebyly realizovány a některé parciální změny
v uvedené oblasti měly za následek spíše nejistotu klientů, resp. ostatních partnerů Vitalitas.
Přesto se podařilo v roce 2007 plánovaný zisk nejen splnit, ale dokonce překročit a meziročně
zdvojnásobit.
V roce 2008 byla Vitalitas aktivní na českém pojistném trhu jako moderní,
stabilizovaná, klientsky a procesně orientovaná společnost. Primárním cílem bylo potvrdit
dosavadní, mimořádně úspěšný vývoj. I když v roce 2008 nebyla realizována opatření
směřující k reformě systému veřejného zdravotního pojištění (a tím otevření dalšího segmentu
trhu) a ve druhém pololetí se objevily negativní faktory potvrzující nástup finanční a
ekonomické krize v ČR, dosáhla Vitalitas zisk cca 7.310 tis. Kč před zdaněním a výrazně tak
překročila plán. Dosažený výsledek umožnil nejen uhradit zbývající část ztráty související
s transformací a vstupem společnosti na český pojistný trh, ale vytvořil také reálný čistý zisk
pro akcionáře.
Protože hospodářské výsledky, kterých dosáhla Vitalitas v letech 2003 až 2008,
výrazně překonaly očekávání OZP, rozhodl jediný akcionář dne 13/08/09 o snížení
základního kapitálu Vitalitas. Impulzem pro snížení byla zejména skutečnost, že Vitalitas
prokázala v uvedeném období stabilitu, vytvořila vlastní potenciál dalšího rozvoje a stala se
standardní, plně konkurenceschopnou komerční pojišťovnou. Proto není nezbytné dále
udržovat výrazně vyšší základní kapitál, než požaduje platná legislativa. Snížení kapitálu o
24.172 tis. Kč schválil Dohled ČNB dne 04/08/09, a to svým dopisem č.j. 2009/5532/570. Od
26/08/09 proto disponuje Vitalitas základním kapitálem ve výši 90.932 tis. Kč, se kterým
s rezervou splňuje požadavky na kapitálovou přiměřenost odpovídající danému portfoliu
produktů. Rozdíl mezi stávajícím a původním základním kapitálem převedla Vitalitas dne
24/11/09 na účet jediného akcionáře, který předpokládá jeho využití v rámci jiných aktivit.
Plán navržený pro rok 2009 predikoval další rozvoj Vitalitas v podmínkách přibližně
srovnatelných s předcházejícím obdobím. Takové předpoklady ale nebyly naplněny, neboť
došlo k výrazně negativním změnám vnějšího prostředí: ukončení spolupráce s jedním
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z významných partnerů (ve druhém čtvrtletí), pokračující krizi finančních trhů, dalšímu
odkladu legislativních změn potřebných v pojišťovnictví a citelným dopadům ekonomické
krize na cílové skupiny Vitalitas. Uvedené negativní faktory byly objektivního charakteru a
možnost jejich změny z pozice Vitalitas nereálná. Proto se koncentrovala na aktivity, které
jsou nezbytné pro její další vývoj jako úspěšné, dynamicky se rozvíjející, flexibilní a ziskové
společnosti. Základní tezí se stalo prověření racionálnosti všech nákladů a efektivnosti
klíčových činností. Paralelně další implementace vybraných prvků ´´učící se organizace´´ a
posilování procesní orientace, včetně rychlého rozvoje v oblasti IS / IT. Významnou úlohu
plnil systém managementu jakosti jako reálně integrující prvek všech významných aktivit
společnosti.
To vytvořilo, společně s využitím části vnitřních rezerv Vitalitas, předpoklady pro
meziroční navýšení brutto zisku o 10 % a současně připravilo základní pozici pro plnění
úkolů společnosti v roce 2010. Vývoj hospodářského výsledku Vitalitas od roku 2005 (kdy
bylo poprvé dosaženo zisku) je zřejmý z obr. 1.
Obr. 1

Uvedené skutečnosti tak potvrzují plnění základního strategického rámce
charakterizujícího Vitalitas, který vymezuje:

mise - uspokojování potřeb a požadavků klientů v oblasti cestovního, úrazového a
zdravotního pojištění, a to s využitím synergických efektů veřejného a komerčního
zdravotního pojištění

vize - budování moderní komerční pojišťovny, pro kterou je charakteristická vysoká
flexibilita, procesní orientace a řízení, štíhlá infrastruktura s vysokým podílem
outsourcingu a minimální fixní náklady

obchodní strategie - moderní portfolio produktů je průběžně optimalizováno podle
potřeb a požadavků klientů. Základní produkt cestovního pojištění je operativně
doplňován dalšími, např. úrazovým a soukromým zdravotním pojištěním. Produkty jsou
klientům dostupné na kontaktních místech partnerských zdravotních pojišťoven,
mimořádný důraz je kladen na elektronické formy prodeje a komunikace.
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2.. Složení statutárn
ních orgán
nů společn
nosti
Předstaavenstvo sp
polečnosti (k 31.12.20009)
předsedda:
místopřředseda:
člen:
člen:
člen:

Mgr. Ruudolf Kubássek
Ing. Vlaadimír Turekk
Ing. Vlaadimír Polannecký
Bc. Joseef Pechan
Ing. Jiří Vitáček, CSc., MBA, MSc.

odd 23. červnaa 1999
odd 30. červnaa 2003
odd 11. února 1999
odd 1. dubna 22003
odd 1. dubna 22003

3
)
Dozorčí rada spollečnosti (k 31.12.2009)
předsedda:
místopřředseda:
člen:

Ing. Mirroslav Žiškaa
Ing. Micchael Smolaa, MBA
Ing. Milloš Pešek

odd 30. červnaa 2003
odd 25. listopaadu 2008
odd 9. září 20008

Seznam
m akcionářů
ů
Sppolečnost je plně vlaastněna Obborovou zdrravotní pojjišťovnou zzaměstnancců bank,
pojišťovven a staveebnictví se sídlem Rošškotova 122
25/1, Prahaa 4, identifiikační číslo
o 471 14
321.
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3.. Zpráva o hospod
daření a postavení
p
společnossti
3.1 Úvvod
Zpráva o hospodařenní a postavvení společčnosti je jako
Z
j
součáást výroční zprávy
spoleečnosti za rok
r 2009 zppracována v souladu s § 21, zákoona č. 563//1991 Sb., ve
v znění
platnném k 31.122.2009 (zákkon o účetnnictví). Datta uvedená ve zprávě navazují na
n účetní
závěrrku k 31.122.2009, kteerá byla ovvěřena aud
ditorem. K výroční zpprávě za ro
ok 2009
přiklládáme kopiii uvedené účetní
ú
závěrrky.
V
Výroční
zppráva za rokk 2008, obsaahující účettní závěrku k 31.12.20008, byla zasslána do
Sbírkky listin obbchodního rejstříku
r
dnee 4.6.2009..

3.2 Výýznamné události
u
v průběhu
p
roku 2009
Základní údaje (vv tis. Kč)
parameetr

2009

20008

2007

20
006

2
2005

2004

2003

135.5510

154.5596

142..613

131
1.577

1226.478

1221.187

123.283
1

90.9332

115.1104

115..104

115
5.104

115.104

115.104

115.104
1

vlastní
kapitál

98.9999

117.5597

112..213

108
8.150

1005.956

1005.346

108.884
1

čistý zissk

5.5774

5.3885

4.0063

2.194

6
610

- 3.538

- 6.729

skutečn
nost
20099

skuteečnost
20008

celková
aktiva
(netto)
základnní
kapitál

Celkovýý výsledek hospodařeení (v tis. Kčč)
parameetr
výnosy z pojišťovvací činnoosti - zaajistné pro
o
zajistiteele
výnosy z finančníhho umístění
použití pojistných rezerv
ostatní výnosy
výnosy celkem
pojistnáá plnění - podíl zajistittelů
nákladyy na finančnní umístění
tvorba pojistných
p
r
rezerv
nákladyy na pojistnné smlouvy a běžné režij
ijní nákladyy
externíí spoluprácee
personáální nákladyy
ostatní náklady
DPPO
náklady
dy celkem
hospoddářský výsleedek
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09/08
0

36.735

445.364

0,81

7.335
21.654
452
666.176
11.187
1.569
21.573
10.655
3.175
9.024
942
2.477
60.602

112.884
112.977
296
771.521
9.982
8.745
116.842
114.084
4.561
9.121
875
1.926
666.136

5.574

5.385

0,57
1,67
1,53
0,93
1,12
0,18
1,28
0,76
0,70
0,99
1,08
1,29
0,92
1,04
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Při hodnocení činnosti Vitalitas v roce 2009 považujeme za významné stručně popsat
zejména aktivity v oblastech, které měly pro hospodářský výsledek zásadní význam:
 správa základního kapitálu
 portfolio produktů
 aktivní řízení rizik
 interní struktura
 komunikace.
3.2.1

Správa základního kapitálu

V souladu s požadavkem jediného akcionáře nebyl základní kapitál společnosti v roce
2009 spotřebováván, ani transformován. Do 26/08/09 byla Vitalitas vybavena základním
kapitálem ve výši 115.104 tis. Kč. Dohled ČNB dne 04/08/09 vyslovil souhlas s návrhem
jediného akcionáře na snížení základního kapitálu na 90.932 tis. Kč, které bylo realizováno
26/08/09. Po tomto termínu má Vitalitas základní kapitál 90.932 tis. Kč.
Základní kapitál byl rozdělen na část určenou ke krytí technických rezerv (cca 29.050 tis.
Kč), tzv. finanční umístění a volnou část (cca 86.054 tis. Kč), ze které bylo převedeno 24.172
tis. Kč pro realizaci uvedeného snížení.
S ohledem na ukončení spolupráce s jedním z významných partnerů a tím souvisejícímu
poklesu produkce došlo celoročně k částečnému snížení objemu rezerv. Finanční umístění
plnilo všechny požadavky legislativy, a to z pohledu výše i struktury složení. Bylo sestaveno
velmi konzervativním způsobem s využitím portfolia cenných papírů. To bylo tvořeno
výhradně kvalitními dluhopisy. Částečně také zahraničními, které byly pořízeny ještě v době
před finanční krizí. Správu dluhopisového portfolia zajišťoval také v roce 2009 osvědčený
externí dodavatel, se kterým Vitalitas dlouhodobě spolupracuje. Protože některé z dluhopisů
vykazovaly v průběhu roku výraznou fluktuaci aktuální tržní hodnoty, byl zaveden systém
průběžného monitorování této hodnoty a členové představenstva, dozorčí rady a zástupci
jediného akcionáře byli operativně informováni o této problematice. Fluktuace celkové tržní
hodnoty portfolia dluhopisů je pak zřejmá z obr. 2. Dluhopisy splatné v průběhu roku 2009
byly průběžně nahrazovány výhradně dluhopisy ČR. Úrokový výnos portfolia dluhopisů
v roce 2009 se pohyboval kolem 3 %.
Volná část základního kapitálu byla, podle požadavku akcionáře na zajištění vysoké
likvidity, alokována do půlročních termínovaných vkladů. S ohledem na bezpečnost byly
vklady diverzifikovány mezi KB, ČSOB, GE Money a Raiffeisen Bank. Aktivním přístupem
při správě portfolia termínovaných vkladů se podařilo dosáhnout vyššího zhodnocení
základního kapitálu.
3.2.2

Portfolio produktů

Portfolio produktů nebylo v roce 2009 významným způsobem upravováno. Podle závěrů
průběžně prováděného benchmarkingu bylo v zájmové oblasti Vitalitas komplexní, plně
konkurenceschopné a klientsky orientované. Nosným produktem bylo cestovní pojištění, jeho
prodej však významně poznamenalo ukončení spolupráce s jedním z partnerů. Rozložení
produkce cestovního pojištění mezi jednotlivé distribuční kanály, resp. cílové skupiny, je
zřejmé z obr. 3.
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Obr. 2

Obr. 3

Dynamicky se rozvíjel distribuční kanál elektronického uzavírání pojistných smluv
cestovního pojištění. Proto byly v prvním pololetí 2009 rekonstruovány www stránky
Vitalitas, a to s cílem zvýšit atraktivnost pro potenciální klienty a jejich uživatelský komfort.
Vývoj produkce uvedeného distribučního kanálu popisuje obr. 4.
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Obr. 4

V oblasti komerčního zdravotního pojištění nedošlo k legislativním změnám nezbytným
pro masivní otevření této části pojistného trhu. Proto se prakticky nedaří plošně nabídnout
občanům ČR funkční komplement veřejného a soukromého zdravotního pojištění. Současně
ekonomická a finanční krize výrazně omezuje možnosti právnických osob financovat nebo
spolufinancovat zaměstnancům služby v oblasti soukromého zdravotního pojištění. Protože
jsou v oblasti komerčního zdravotního pojištění právnické osoby zatím rozhodující cílovou
skupinou Vitalitas, soustředila se především na stabilizaci a pokračování spolupráce se
stávajícími klienty, resp. modifikaci poskytovaných služeb (produktů) a optimalizaci
souvisejících procesů.
Ve spolupráci s OZP pokračovaly aktivity zaměřené na projekty dětského úrazového
pojištění, kdy se objem pojistného meziročně zvýšil o cca 37 %. Daří se tak naplnit záměr
společného projektu, kterým je aktivní zapojení rodičů / pojištěnců OZP do prevence úrazů
jejich dětí. Celkový ekonomický záměr projektu je zřejmý z obr. 5 a byl v roce 2009 průběžně
naplňován.
Portfolio produktů Vitalitas bylo v roce 2009 orientováno na poměrně specifickou cílovou
skupinu, kterou byli (obdobně jako v předcházejícím období) pojištěnci partnerských
zdravotních pojišťoven, a to fyzické i právnické osoby. Struktura cílové skupiny (věk /
složení) je uvedena v obr. 6. Pro Vitalitas je typický vysoký podíl klientů ve věku do 40 let,
který výrazně převyšuje jejich zastoupení v kmenech partnerských zdravotních pojišťoven.
Z pohledu produktů Vitalitas byl pro cílovou subskupinu pojištěnců OZP analyzován a
hodnocen stupeň ´´propojištěnosti´´, který je od roku 2005 dlouhodobě stabilní a dosahuje
20 %.
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Obr. 5

Obr. 6
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3.2.3

Aktivní řízení rizik

S ohledem na připravované legislativní změny v pojišťovnictví, zejména zavedení
nezávislého kontrolního řídícího systému (od 2010) analyzovala Vitalitas v průběhu roku
2009 podmínky činnosti s cílem skutečně aktivního řízení a minimalizace dopadů případných
rizik. Protože se uvedené problematice věnovala intenzivně také v předcházejícím období,
využila získaných zkušeností a koncentrovala se především na:
 vyhnutí se riziku (obecně), tzn. bezpečné portfolio produktů, nerizikové investování
technických rezerv i volné části základního kapitálu, monitoring a měření interních
procesů s podporou SMJ atd.
 transfer rizika, kdy také v roce 2009 využívala Vitalitas zajištění pojistných rizik
prostřednictvím GenRe.
Případné signály o potenciálním riziku byly podrobně analyzovány a operativně
připravována / realizována potřebná opatření. Velmi dobrým příkladem jsou modifikace
produktů v oblasti cestovního pojištění, provedené v roce 2009. Implementací navržených
změn se podařilo, navzdory zvyšujícímu se počtu tzv. adrenalinových sportů a s tím
souvisejících vážných úrazů, udržet strukturu pojistných událostí, jak je zřejmé z obr. 7.
Současně byly zachovány lhůty potřebné pro zpracování pojistné události. Likvidace je reálně
ukončena do dvou týdnů po získání všech relevantních podkladů, a to i při trvale se zvyšující
náročnosti zpracování.
Obr. 7
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3.2.4

Interní struktura

Interní struktura Vitalitas nebyla proti předcházejícím obdobím zásadním způsobem
změněna a v roce 2009 opět využívala osvědčeného principu:
 vymezení a koexistence několika týmů s flexibilním složením a vysokým stupněm
autonomie, které zajišťovaly některou z klíčových činností nutných pro core business
Vitalitas
 maximální efektivnosti, úspornosti a minimalizace fixních nákladů.
Počet kmenových zaměstnanců Vitalitas se v průběhu roku 2009 zvýšil o jednoho, který
zajišťuje oblast všeobecného účetnictví. Složení zaměstnanců zůstalo stabilní a potvrdila se
nulová fluktuace. Vedoucí týmů, kteří jsou garanty know – how Vitalitas, procházeli
průběžně vhodným doplňkovým vzděláváním.
Pro ostatní činnosti podporující core bussines byly využíváni externí dodavatelé. Popsaná
politika v oblasti HR, společně s kontrolou efektivnosti klíčových činností a nákladů,
umožnily v roce 2009 meziročně redukci režijních nákladů, jak je zřejmé z obr. 8.
V roce 2009 byli rozhodujícím prvkem distribučního mixu externí spolupracovníci se
statutem vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů (dále jen „VPZ“). Proto pokračovalo
pravidelné proškolování nových i stávajících VPZ. Kromě toho byla připravena setkání s VPZ
při konzultacích o plánovaných úpravách produktů a využíváno tak přímých zkušeností VPZ
s koncovým klientem. Pro vybrané VPZ (s největším podílem na předepsaném pojistném) byl
v rámci motivačního programu opakovaně realizován tzv. Top klub Vitalitas.
Současně byla navržena a rozpracována zásadní změna organizační a funkční struktury,
která bude realizována k 31.03.2010. Umožní nejen implementaci legislativních změn
požadovaných zák. 277/2009 Sb., ale také vytvoří podmínky pro zavedení dalších prvků tzv.
učící se organizace.
Obr. 8
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3.2.5

Komunikace

Efektivní a otevřená komunikace, s podporou moderní IS / IT a komunikačních
technologií, byla také v roce 2009 jednou z priorit Vitalitas. Byla realizována formou:
 externí komunikace, kdy záměrem bylo další zkvalitnění spolupráce s partnerskými
zdravotními pojišťovnami, jejich pojištěnci a prezentace Vitalitas jako moderní,
dynamické a úspěšné komerční pojišťovny. Intenzivnější byla také elektronická
komunikace s jednotlivými (i potenciálními) klienty, orientovaná především na zajištění
včasných a kvalitních informací v oblasti produktů, nabídky služeb a řešení pojistných
událostí. V roce 2009 pokračovala Vitalitas ve sponzorských aktivitách, které byly
orientovány zejména na podporu handicapovaných sportovců. Uvedené aktivity byly
sekundárně využity pro PR a zvýraznily také image společnosti
 interní komunikace byla otevřená, s kvalitní a rychlou výměnou informací mezi týmy /
zaměstnanci / vedením společnosti a byla klíčovým předpokladem pro udržení vysoké
flexibility Vitalitas.

3.3 Informace o pracovněprávních vztazích
V roce 2009 posílila Vitalitas o jednoho zaměstnance zařazeného do provozního týmu,
kde zajišťuje všeobecné účetnictví. Kmen zaměstnanců byl stabilní a fluktuace nulová.
Celkem měla Vitalitas 9 zaměstnanců zařazených do týmů, jak je zřejmé z obr. 9. Složení a
velikost týmů se operativně měnily s ohledem na aktuální priority Vitalitas. Základním
úkolem týmů je zajistit core bussines a budovat vlastní know-how. Týmy byly v nezbytných
případech posilovány externími spolupracovníky a specialisty (v režimu ´´just in time´´).
Ostatní činnosti byly řešeny s využitím outsourcingu, který zajistil kvalitní zdroje při
optimálním vynaložení nákladů (opět v režimu ´´just in time´´).
Pro rozhodující zaměstnance Vitalitas bylo v průběhu roku 2009 zajištěno potřebné
doplňkové vzdělávání s cílem dalšího zvyšování jejich znalostí, výkonu a pracovního
nasazení. Tím byly zajištěny předpoklady pro postupnou implementaci dalších prvků učící se
organizace.
Současně byly v roce 2009 rozpracovány významné změny interní organizace a
procesů Vitalitas, související s implementací zák. 277/2009 Sb.
Obr. 9
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3.4 Informace o významných skutečnostech, podmínkách či situacích, které
nastaly až po konci rozvahového dne
Návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami (společenskou
smlouvou) společnosti.
parametr
výsledek hospodaření 2009
příděl do rezervního fondu
příděly do ostatních fondů
převod na nerozdělený zisk minulých let k úhradě ztrát minulých let
dividendy
tantiémy
ostatní (nerozdělený zisk)

tis. Kč
5.574
279
0
5.295
0
0
0

Nejsou známy události nebo skutečnosti, které jako nejisté nebo ohrožující podmínky
či situace existovaly ke konci rozvahového dne nebo nastaly do data zpracování této výroční
zprávy a jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci
společnosti.

3.5 Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti
V roce 2009 dosáhla Vitalitas účetního zisku před zdaněním ve výši cca 8.051 tis. Kč
(cca 5.574 tis. Kč po zdanění) a splnila tak plán. To v situaci, kdy:

rozhodnutím jediného akcionáře došlo ke snížení základního kapitálu na 90.932 tis. Kč

snížil se celkový objem prodeje pojistných produktů (ukončení spolupráce s jedním
z významných obchodních partnerů Vitalitas)

finanční a ekonomická krize ´´dorazila´´ také do ČR.
Uvedený hospodářský výsledek nejen potvrdil schopnost Vitalitas operativně se
vyrovnat s negativními změnami vnějších podmínek, ale také pozitivní trend vývoje
společnosti. Ten je nejzřetelněji prezentován především meziročním nárůstem čistého zisku o
cca 3,5 %.
Protože již Vitalitas uhradila všechny počáteční náklady spojené se vznikem,
představuje hospodářský výsledek dosažený v roce 2009 reálný čistý zisk pro akcionáře.
Vývoj rentability vlastního kapitálu Vitalitas ve vztahu k zisku před zdaněním je zřejmý
z obr. 10.
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Obr. 10

V hodnoceném období si Vitalitas vytvořila kvalitní potenciál pro plnění úkolů
stanovených akcionářem na rok 2010. Je možné předpokládat, že s ohledem na přetrvávající
celosvětovou finanční a ekonomickou krizi, očekávanou nestabilní politickou situaci v ČR a
ekonomické problémy systému veřejného zdravotního pojištění (včetně zdravotních
pojišťoven), bude mimořádně složitý.
Výhodou je v dané situaci vysoká flexibilita Vitalitas, takže je schopná extrémně
rychle reagovat na změny prostředí a přizpůsobit se. S ohledem na svou velikost a strukturu
má ale minimální ´´setrvačnost´´, která může výrazně negativně ovlivnit stabilitu společnosti.

3.6 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Uvedená oblast je mimořádně významná, protože s ohledem na velikost a flexibilitu
Vitalitas představuje potenciálně významnou konkurenční výhodu. V roce 2009 byly aktivity
soustředěny především na:
 optimalizaci portfolia produktů
 systém managementu jakosti
 IS/IT.
3.6.1 Úpravy v oblasti produktů
Od 1.1.2010 došlo k zásadní změně struktury příspěvků, které poskytuje OZP svým
pojištěncům. Protože právě pojištěnci OZP představují pro Vitalitas velmi významnou
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cílovou skupinu, byly ve druhé polovině roku 2009 modelovány různé varianty příspěvků a
paralelně navrhovány úpravy produktového portfolia.
Pro cílovou skupinu právnických osob byly, s ohledem na získané zkušenosti a
požadavky klientů, upraveny produkty komerčního zdravotního pojištění. Cílem bylo zajistit
klientům vyšší kvalitu, komplexnost a rozsah poskytovaných služeb.
Pro doplnění nabídky dětského úrazového pojištění byl vytvořen a uveden na trh nový
pojistný program ´´Gina´´. Společně s dalšími produkty, které navazují na úrazové pojištění
novorozenců, tak vznikla skutečně komplexní nabídka pojištění pro děti do 18 let.
3.6.2 Systém managementu jakosti (ISO)
Vitalitas měla v roce 2009 vytvořen dokumentovaný postup pro přijímání opatření
k nápravě i preventivních opatření. Veškeré neshody, identifikované v průběhu sledovaného
období byly řádně zaznamenány, řízeně vyhodnocovány a následně pak přijímána adekvátní
opatření k nápravě. Vitalitas proto systematicky vyhodnocuje možná rizika, která by mohla
vést k destabilizaci procesů (systému), následně je konzultuje a řeší s odborníky a závěry
zaznamenává. Vše probíhalo v souladu s postupy stanovenými normou EN ISO 9001 a
Příručkou jakosti. Díky otevřené komunikaci (uvnitř Vitalitas i s partnery) se daří případné
drobné neshody průběžně operativně řešit, a to ve velmi krátkých časových intervalech. Na
základě těchto řešení jsou navrhována a do systému činnosti Vitalitas zapracovávána vhodná
opatření. Tato opatření mají charakter jak operativního řešení, tak preventivní, kdy se
promítnou do změny systému řízení.
Vitalitas vyhodnotila nastavené cíle jakosti týkající se klíčových procesů a jejich trendy
v roce 2009. S ohledem na závěry hodnocení lze konstatovat, že vymezené cíle byly úspěšně
splněny. Pro rok 2010 jsou stanoveny cíle jakosti s ještě větší vypovídací schopností a
měřitelnými znaky kvality, sledující směr vývoje Vitalitas a vedoucí ke zlepšování výkonnosti
organizace.
3.6.3 IS / IT
Od roku 2003 spolupracuje Vitalitas na tvorbě a inovaci aplikace pro sjednání a
zpracování pojištění se společností Komix s.r.o. V roce 2009 byly společně realizovány
především tyto změny:
 možnost dávkového zpracování pojistných smluv (hromadné tisky)
 vytvoření aplikace pro zpracování pojistných smluv právnických osob
 zavedení nového produktu v úrazovém pojištění
 inovace spojené s úpravami produktu cestovního pojištění, zejména pak restrukturalizací
příspěvku pro pojištěnce OZP.
Protože Vitalitas nemá k dispozici vlastní prodejní síť, je velký důraz kladen na rozvoj
elektronického uzavírání pojistných smluv, zejména pak prostřednictvím internetu. Proto také
v červnu 2009 Vitalitas zásadním způsobem inovovala své webové stránky. Při jejich tvorbě
bylo prioritou především:
 přehlednost
 snadná orientace klientů v oblasti online pojištění
 nápadité grafické ztvárnění
 redakční systém umožňující pravidelnou aktualizaci stránek zaměstnanci Vitalitas.
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Po vyhodnocení přibližně půlroční zkušenosti s novými stránkami je možné konstatovat,
že se zvýšil počet návštěvníků i opakovaných návštěv (téměř 30 % návštěvníků se na stránky
vracelo) a zvýšil se také počet uzavřených pojistných smluv.

3.7 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Hospodaření s odpady, které jsou během roku produkovány Vitalitas, je zajištěno
v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

3.8 Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku
v zahraničí
Vitalitas nemá žádnou organizační složku v zahraničí (viz příloha k účetní závěrce za rok
2009, bod 3.15, odstavec Organizační složky).

3.9 Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a
akcií, obchodních podílů ovládající osoby a důvodech jejich pořízení
Vitalitas nevlastní zatímní listy, poukázky na akcie, opční listy, vyměnitelné a prioritní
dluhopisy nebo podobné cenné papíry a práva s nimi spojená (viz příloha k účetní závěrce za
rok 2009, bod 3.5, Investiční instrumenty).

3.10 Ostatní informace požadované podle zvláštních právních předpisů
Vitalitas se při své činnosti řídí zejména zákony č. 363/1999 Sb., č. 37/2004 Sb., č.
38/2004 Sb., vyhláškami č. 303/2004 Sb. a 582/2004 Sb., vše ve znění platných právních
předpisů. Účetnictví je vedeno dle platného znění zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.
502/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro pojišťovny.
Prověřování hospodářské činnosti probíhá v souladu s požadavky Sekce regulace a
dohledu nad pojišťovnami ČNB, a to formou pravidelně vyplňovaných statistických výkazů
(např. čtvrtletní typu Poj. v písemné podobě, nebo čtvrtletní, pololetní a celoroční
prostřednictvím internetové aplikace SDNS). Výkazy jsou součástí termínového kalendáře
uvedeného ve Věstníku ČNB, částka 1/2009, ze dne 6. ledna 2009.

3.11 Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její
politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se
použijí zajišťovací deriváty
Vitalitas uvedené deriváty nepoužívá.

3.12 Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích
souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena

Výroční zpráva 2009

17/29

Vitalitas pojišťovna, a.s.
Jak je uvedeno v 3.2.1, zvolila Vitalitas v dané oblasti mimořádně obezřetný a
konzervativní přístup, který průběžně kontrolovalo představenstvo společnosti. Nadpoloviční
část základního kapitálu byla v průběhu roku umístěna v české měně na šestiměsíční
termínované vklady, které byly diverzifikovány mezi tři tuzemské finanční skupiny.
S ohledem na situaci na českém finančním trhu bylo dosaženo výnosu cca 3 % p.a. Finanční
umístění bylo, v souladu s legislativou, dále realizováno v dluhopisech při respektování
zásady bezpečnosti.
V průběhu roku 2009 došlo k částečnému zklidnění situace na světových finančních
trzích, což se odrazilo i v portfoliu dluhopisů Vitalitas. Výsledky přecenění těchto dluhopisů,
které bylo prováděno čtvrtletně, dosáhly s výjimkou prvního čtvrtletí kladných hodnot, a tím
vyrovnaly ztrátu vzniklou přeceněním k 31.12.2008. V tomto roce založila Vitalitas portfolio
dluhopisů držených do splatnosti, které zahrnuje Státní dluhopisy ČR se střednědobým datem
vypořádání. Jiné nástroje investování Vitalitas nepoužila a v příštím období používat nebude.
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4. Způsob a rozsah zajištění společnosti
4.1 Přehled provozovaných pojišťovacích činností
skupina název skupiny
a)
Pojištění úrazu a nemoci
g)

odvětví

název odvětví

1.
2.

Úrazové pojištění
Pojištění nemoci

18.

Pojištění pomoci osobám v nouzi během
cestování nebo pobytu mimo místa svého
bydliště, včetně pojištění finančních ztrát
bezprostředně souvisejících s cestováním
(asistenční služby).

Pojištění jiných ztrát

4.2 Způsob a rozsah zajištění
Vitalitas v roce 2009 provozovala pojišťovací činnost v odvětví neživotních pojištění
číslo 1, 2 a 18, uvedených v části B přílohy 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 přenosu rizik se však také zabývá podporou pojišťovací činnosti, zejména v oblastech
vývoje produktů, oceňování rizik a řízení pojistných událostí. GenRe je dceřinou společností
Berkshire Hathaway Company, zajišťovnou s nejvyšší kapitalizací a ratingem finanční síly
AA+ od několika renomovaných ratingových agentur.

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 31.12.2009 evidovány žádné mimobilanční závazky.
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5.2 Zálohy
(významné poskytnuté zálohy zaúčtované k 31.12.2009 v členění na provozní a ostatní
zálohy)
Zaplacená provozní záloha zajistiteli GenRe ve výši 300 tis. Kč jako minimální depozitní
zajistné ve smyslu článku 7 smlouvy uzavřené mezi Vitalitas a GenRe, ze dne 29.11.2002.
Zaplacená provozní záloha společnosti CORIS Praha a.s. (asistenční služba) ve výši 50
tis. Kč ve smyslu článku 5 smlouvy, uzavřené mezi Vitalitas a CORIS Praha a.s., ze dne
28.11.2002.

5.3 Dlouhodobé významné pohledávky
(z účtové skupiny 32 – Ostatní pohledávky v analytickém členění)
Společnost nemá k 31.12.2009 žádné významné dlouhodobé pohledávky.

5.4 Dlouhodobé významné závazky
(s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 – Závazky z operací přímého pojištění a z
operací zajištění a 36 – Ostatní závazky)
Společnost nemá k 31.12.2009 žádné významné dlouhodobé závazky.

5.5 Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti
Vývoj solventnosti (v tis. Kč)
parametr
vlastní zdroje
míra solventnosti
poměr

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
98.999
117.597
112.213
6.008
8.951
7.592
16,48
13,14
14,78

Oproti minimu požadovaného kapitálu, které určuje garanční fond ve výši 60.000 tis. Kč
(požadovaná míra solventnosti), jsou disponibilní vlastní zdroje vyšší o 65 %.
Dlouhodobý vývoj solventnosti je příznivý, společnost bezpečně splňuje podmínky
požadované míry solventnosti v neživotním pojištění, a to i po snížení základního kapitálu na
90.932 tis. Kč.
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6. Zpráva představenstva společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. za rok 2009

Představenstvo společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. (dále jen ´´Vitalitas´´ a
´´představenstvo´´) zajišťovalo v průběhu roku 2009 v rozsahu stanoveném Obchodním
zákoníkem a interními materiály obchodní vedení Vitalitas, včetně řádného vedení účetnictví.
V tomto období proběhlo, v souladu s dlouhodobým plánem práce představenstva, šest
řádných a jedno mimořádné jednání, kde se představenstvo aktivně zabývalo uvedenou
problematikou. Představenstvo také pro jednání dozorčí rady Vitalitas průběžně zajišťovalo
podkladové materiály charakterizující klíčové aktivity Vitalitas, její aktuální hospodářskou a
finanční situaci, a to včetně návrhů případných změn a opatření významně ovlivňujících
společnost nebo její aktivity. Základním cílem bylo plnění plánovaných hospodářských
výsledků, a to v kontextu mise a vize Vitalitas.
Dne 26/03/10 pak projednalo představenstvo na svém pravidelném jednání materiály
související s administrativním a finančním ukončením roku 2009 a přípravou výroční zprávy
2009. Jedná se o materiály, které jsou také nedílnou součástí výroční zprávy za rok 2009:
 Rozvaha pojišťoven k 31.12.2009
 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2009
 Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31.12.2009
 Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) pro rok končící 31.12.2009
 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle § 66 a, odst. 9
obch. zákoníku za rok 2009
 zprávy nezávislého auditora:
o Ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2009
o Ověření souladu výroční zprávy společnosti za rok 2009 s účetní závěrkou
o Prověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi
propojenými osobami
Současně dne 26/03/10 projednalo představenstvo také další materiály související
s administrativním a finančním ukončením roku 2009:
 Prohlášení společnosti Vitalitas v souvislosti s auditem účetní závěrky k 31.12.2009
 Prohlášení společnosti Vitalitas v souvislosti s prověrkou Zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2009
 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2009
Představenstvo v rámci projednávaných materiálů dále konstatuje, že společnost
v oblasti podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2009:
 potvrdila trend předcházejících období. Tím je dynamický rozvoj malé a zdrojově
úsporné pojišťovny, která má image moderní, klientsky a procesně orientované
společnosti. Účetní závěrka potvrdila skutečnost, že Vitalitas vytvořila v roce 2009
hrubý zisk ve výši 8.051 tis. Kč a splnila tak plánovaný cíl. Protože již Vitalitas
uhradila všechny náklady související s transformací a vstupem na český pojistný trh,
zůstane čistý zisk ve výši 5.574 tis. Kč jako nerozdělený zisk a bude použit podle
rozhodnutí valné hromady jediného akcionáře
 protože hospodářské výsledky dosahované Vitalitas v letech 2003 až 2008 výrazně
překonaly očekávání, rozhodl jediný akcionář dne 13.8.2009 o snížení základního
kapitálu o 24.172 tis. Kč, které schválil Dohled ČNB dne 04/08/09 dopisem č.j.
2009/5532/570. Od 26/08/09 proto disponuje Vitalitas základním kapitálem ve výši
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90.932 tis. Kč, se kterým s rezervou splňuje požadavky na kapitálovou přiměřenost
odpovídající stávajícímu portfoliu produktů
cílovou skupinou pro oblast cestovního a úrazového pojištění byly zejména fyzické
osoby, v oblasti komerčního zdravotního pojištění pak právnické osoby. V obou
cílových skupinách byl dominantní podíl pojištěnců OZP
celková výše přijatého pojistného ve 2009 byla meziročně ovlivněna přerušením
spolupráce s jedním z významných obchodních partnerů v oblasti cestovního pojištění.
Portfolio produktů bylo průběžně optimalizováno, a to cestou modifikace stávajících a
postupným zaváděním nových produktů. Nosné cestovní pojištění bylo doplněno
produkty komerčního zdravotního pojištění a úrazového pojištění. Rozhodujícím
prvkem stabilizovaného distribučního mixu se stali vázaní pojišťovací
zprostředkovatelé, pro které byl zajištěn kvalitní a efektivní servis. Nejrychleji
rostoucím distribučním kanálem bylo elektronické uzavírání pojistných smluv, které
zaznamenalo meziroční nárůst o 38 %
investice, v roce 2009 ve výši 985 tis. Kč, byly orientovány do obnovy HW v objemu
cca 254 tis. Kč, úprav produkčního SW a aktualizaci používaných internetových
aplikací v rozsahu cca 354 tis. Kč a také do obměny vyřazovaného vybavení kanceláří
ve výši cca 377 tis. Kč
hmotný a nehmotný majetek Vitalitas dosahuje k 31.12.2009, s ohledem na
dlouhodobý záměr minimalizace fixních nákladů společnosti, pořizovací hodnotu
9.466 tis. Kč. Je tvořen HW v ceně 1.796 tis. Kč, souborem používaného SW v ceně
6.727 tis. Kč a kancelářským vybavením v ceně 943 tis. Kč.

Z uvedených skutečností a materiálů vyplývá, že podnikatelská činnost společnosti a
stav jejího majetku byl v roce 2009 bez závad.

V Praze dne: 26.03.2010
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7. Zpráva dozorčí rady společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s.
k roční účetní závěrce za rok 2009

Dozorčí rada Vitalitas pojišťovny, a.s. na svém zasedání dne 26. března 2010 projednala
účetní závěrku společnosti za rok 2009. Projednala a vzala na vědomí i výrok auditora za
stejné období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2009 a zprávu o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou.
Vedení společnosti navíc pravidelně dozorčí radě předkládalo zprávy o podnikatelské
činnosti společnosti, o její finanční situaci a strategických záměrech.
Dozorčí rada konstatuje, že neshledala v činnosti vedení společnosti a v realizaci její
podnikatelské činnosti porušení obecně závazných právních předpisů.
Po posouzení předložených materiálů doporučila dozorčí rada valné hromadě společnosti:
- schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2009
- schválit návrh na rozdělení zisku za období roku 2009
- schválit zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Projednáno dozorčí radou Vitalitas pojišťovny, a.s. dne 26. března 2010.
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8. Zprávy auditora AUDIT ACTIVITY s.r.o.
Ověření řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2009
Ověření souladu výroční zprávy společnosti za rok 2009 s účetní závěrkou
Prověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
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9. Rozvaha pojišťoven k 31.12.2009
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10. Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31.12.2009
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11. Příloha účetní závěrky pro rok končící k rozvahovému dni
31. prosince 2009
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2009
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Příloha účetní závěrky
(nekonsolidovaná) pro rok končící k rozvahovému dni 31. prosince 2009.

Účetní závěrka společnosti je sestavena za období 1.1.2009 - 31.12.2009.
Údaje v účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (údaje v tis. Kč), pokud
není dále uvedeno jinak.

1.

Obecný obsah

1.1.

Charakteristika a hlavní aktivity

Společnost Vitalitas a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 17.11.1998
(IČ: 25710966). V souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších
předpisů bylo společnosti rozhodnutím MF ČR č.j. 322/62459/2002 ze dne 28.6.2002
umožněno podnikat v oblasti komerčního pojištění na území České republiky. V návaznosti
na změnu podnikání společnost změnila název na Vitalitas pojišťovna, a.s., který byl zapsán
do obchodního rejstříku dne 13.12.2002. Vitalitas pojišťovna, a.s. (dále jen ´´Vitalitas´´) je
plně vlastněna společností Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4. Společnosti Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Vitalitas pojišťovna, a.s. jsou členy sdružení
právnických osob PREVENCE (založeno dle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, Občanský zákoník, registr zájmových sdružení právnických osob vedený u ObÚ
MČ Praha 2, reg. č. 39/2222/98, zaregistrováno 15.12.1998) s předmětem činnosti v oblasti
hájení zájmů členů sdružení při rozvoji a vytváření podmínek pro zlepšení zdravotní péče.
Aktivity Vitalitas v předcházejícím období, včetně dosaženého hospodářského výsledku,
vytvořily dobrou výchozí pozici pro rok 2009, do kterého vstupovala Vitalitas jako stabilní a
zisková společnost. Prioritou bylo pokračovat v trendu úspěšného rozvoje a dále budovat
moderní, nákladově úspornou, klientsky a procesně orientovanou společnost. Tomu
odpovídala také strategie Vitalitas v uvedeném období, charakterizovaná obecně zejména
těmito cíli, resp. aktivitami:
• dosažení plánovaného zisku,
• průběžná optimalizace portfolia produktů,
• další posilování klientské a procesní orientace.
Proti předpokladům objektivně došlo k výrazným negativním změnám vnějších podmínek,
které mohly potenciálně významným způsobem ovlivnit pozici Vitalitas. Jednalo se
především o:
• další odklad legislativních změn v oblasti pojišťovnictví a veřejného zdravotního
pojištění
• dopady finanční krize na dluhopisové portfolio Vitalitas
• následky ekonomické krize na kupní sílu a priority obyvatel ČR
• ukončení spolupráce s jedním z významných obchodních partnerů
Protože z pozice Vitalitas prakticky nelze popsané vnější změny zásadně ovlivnit, soustředila
se na minimalizaci jejich dopadů. Řešením bylo další zkvalitnění vnitřních podmínek činnosti
společnosti, orientované především na analýzy potřebné k získávání relevantních informací
pro přípravu a realizaci nezbytných změn. Cílem bylo zajistit podmínky pro další budování
Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
Příloha k účetní závěrce za rok 2009

Strana 1 (celkem 17)

potenciálu nutného pro rozvoj a funkci Vitalitas jako moderní, malé, vysoce flexibilní a
ziskové společnosti.
Stručně popsané vnější a vnitřní podmínky tak vymezily rámec, ve kterém pak Vitalitas
v roce 2009 realizovala své konkrétní aktivity. Za klíčové byly považovány především:
• správa základního kapitálu společnosti, kdy v roce 2009 došlo na základě posouzení a
dosaženého stupně vývoje Vitalitas a rozhodnutí jediného akcionáře ke snížení základního
kapitálu Vitalitas na 90 932 tis. Kč, které odsouhlasil Dohled ČNB svým rozhodnutím č.j.
2009/5532/570 ze dne 27. července 2009. Základní kapitál nebyl, zcela podle požadavku
jediného akcionáře, v roce 2009 spotřebováván ani transformován a byla zachována jeho
požadovaná likvidita. Byl rozdělen na finanční umístění určené ke krytí technických rezerv,
alokované v souladu s legislativou a volnou část. Ta byla umístěna na termínované, vhodně
diverzifikované vklady. S ohledem na fluktuaci tržních cen portfolia dluhopisů (použitých ke
krytí rezerv) byl zaveden průběžný monitoring a splatné dluhopisy postupně nahrazovány
státními dluhopisy ČR.
• portfolio produktů je plně kompatibilní se záměry Vitalitas v oblasti neživotního pojištění a
je postupně modernizováno. Stávající produkty (zejména cestovního pojištění) byly
modifikovány s ohledem na závěry průběžně prováděných analýz a současně byly vyvíjeny
produkty nové (oblast dětského úrazového a komerčního zdravotního pojištění). Cílovou
skupinou byly zejména pojištěnci partnerských zdravotních pojišťoven, a to fyzické i
právnické osoby. Mimořádná pozornost se soustředila na podporu elektronických
distribučních kanálů.
• aktivní řízení rizik vytvořilo vhodné podmínky pro celkové snížení objemu vyplacených
pojistných plnění i rezerv. Vitalitas spolupracovala v oblasti zajištění také v roce 2009
s GenRe, a to u produktů cestovního a úrazového pojištění. Kontakty a komunikace
s externími dodavateli asistenčních služeb byly intenzivnější a výrazně přispěly k udržení
vysokého standardu kvality při likvidaci pojistných událostí.
• interní struktura vytvořená na bázi několika týmů zajišťujících core business Vitalitas byla
zachována. V jejich struktuře a počtu nebyly provedeny výrazné změny, měly flexibilní
složení a vysoký stupeň autonomie. S ohledem na závěry analýzy nákladovosti všeobecného
účetnictví je od druhého čtvrtletí 2009 zajišťována uvedená oblast vlastním zaměstnancem.
Současně byla připravována změna interní struktury, kterou si vyžádá ve 2010 implementace
nové legislativy, zejména zák. 277/2009 Sb. Jednotlivé týmy byly v případě potřeby
posilovány externími spolupracovníky (v režimu ´´just in time´´). Byl zachován také vysoký
podíl outsourcingu v činnostech mimo core business, opět výhradně v režimu ´´just in time´´.
• komunikace (externí i interní) byla dále intenzivně rozvíjena, kdy záměrem byla vyšší
intenzita spolupráce s partnerskými zdravotními pojišťovnami a efektivní výměna informací
uvnitř Vitalitas. Paralelně byla posílena také elektronická komunikace s jednotlivými klienty
s cílem dalšího zlepšení jejich včasného a kvalitního přístupu k Vitalitas, zejména informacím
v oblasti produktů, nabídky služeb a řešení pojistných událostí. Samozřejmá byla podpora
moderní IS / IT a komunikační technologie.
V roce 2009 dosáhla Vitalitas zisk 8.051 tis. Kč před zdaněním a překročila tak plán. Protože
již byly uhrazeny všechny náklady souvisejících se vstupem Vitalitas na český pojistný trh,
jedná se o reálný zisk akcionáře.
Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
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Sídlo společnosti:
Vitalitas pojišťovna, a.s.
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
Pracoviště:
Roškotova 1225/1
140 21 Praha 4
Členové představenstva:
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
členové:

Členové dozorčí rady:
předseda dozorčí rady:
místopředseda dozorčí rady:
člen:

Mgr. Rudolf Kubásek
Ing.Vladimír Turek
Ing. Vladimír Polanecký
Bc. Josef Pechan
Ing. Jiří Vitáček, CSc., MBA, MSc.
Ing. Miroslav Žiška
Ing. Michael Smola, MBA
Ing. Miloš Pešek

Změny v orgánech společnosti:
V roce 2009 nedošlo k žádným změnám v orgánech společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s..
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda představenstva a další člen
představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané či vytištěné
firmě připojí svůj podpis předseda představenstva a další člen představenstva.
1.2.

Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se
zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon“).

2.

Informace k jednotlivým položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavována na principu nepřetržitého trvání účetní jednotky a to tak, aby
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou MF č. 502/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
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pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami a Českými účetními
standardy pro pojišťovny, kterými se stanoví postupy účtování pro pojišťovny, v platném
znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých
aktivitách. Účetní závěrka je sestavena na principu historických cen, který je modifikován
přeceněním finančního umístění do cenných papírů na reálnou hodnotu.

Informace k položkám rozvahy
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje

stav k 1.1.2009

přírůstky

úbytky

k 31.12.2009

35
35
0

0
0
0

0
0
0

35
35
0

stav k 1.1.2009

přírůstky

úbytky

k 31.12.2009

6 372
4 924
1 448

355
747
-392

0
0
0

6 727
5 671
1 056

Pořizovací cena
Oprávky (-)
Zůstatková cena

Software
Pořizovací cena
Oprávky (-)
Zůstatková cena

Finanční umístění – Dluhové cenné papíry oceňované reálnou hodnotou

stav k 1.1.2009
Státní dluhové cenné papíry
Tuzemské
Dluhové cenné papíry
Zahraniční
Celkem

Popis
CITIGROUP Float

Splatnost

přírůstky

úbytky

k 31.12.2009

5 868

579

417

6 030

26 549
32 417

3 241
4 186

10 479
11 262

19 311
25 341

Nominál

Ks

Pořizovací
cena-plášť

Pořizovací
cena-AÚV

Reál.hodnota k
31.12.09-plášť

Reál. hodnota k
31.12.09-AÚV

30.10.2012

100 000

40

4 000

0

3 880

16

22.2.2010

100 000

30

3 000

0

3 001

85

HSBC FINANCE Float

4.10.2010

2 000 000

1

1 970

31

1 981

11

CZECH REPUBLIC

11.4.2011

10 000

72

716

5

739

21

SG

19.5.2011

500 000

3

1 307

0

1 433

0

2.7.2010

1 500 000

2

2 689

0

2 911

0

11.4.2015

10 000

500

4 975

137

5 134

137

18.10.2010

100 000

30

3 000

0

2 956

17

17.8.2010

50 000

60

3 000

15

2 993

26

24 657

188

25 028

313

AEGON GLOBAL Float

FHB MARTGAGE BAN
CZECH REPUBLIC
FINANCE FOR DANISH Fl.
GOLDMAN SACHS Float
Celkem
Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
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Dluhopisy obchodovatelné k 1.1.2009

32 417

Přírůstky
nákup
naběhlý AÚV při pořízení
AÚV
přecenění
Úbytky
prodej
splacení
výplata kupónu
přecenění
Dluhopisy obchodovatelné k 31.12.2009

0
0
1 147
2 673
0
-8 648
-970
-1 278
25 341

Finanční umístění – Dluhové cenné papíry „OECD“ držené do splatnosti

stav k 1.1.2009

přírůstky

úbytky

k 31.12.2009

0

9 853

348

9 505

0
0

0
9 853

0
348

0
9 505

Dluhopisy "OECD" držené
do splatnosti-tuzemské
Dluhopisy "OECD" držené
do splatnosti-zahraniční
Celkem

Popis

Splatnost

Nominál

Ks

Pořizovací
cena-plášť

Pořizovací
cena-AÚV

Reál.hodnota k
31.12.09-plášť

Reál. hodnota k
31.12.09-AÚV

189

5 215

74

CZECH REPUBLIC

5.10.2011

10 000

480

5 166

CZECH REPUBLIC

18.10.2012

10 000

410

4 236

0

4 236

29

9 402

189

9 451

103

Celkem

Dluhopisy držené do splatnosti k 1.1.2009
Přírůstky
nákup
naběhlý AÚV při pořízení
AÚV
přecenění
Úbytky
prodej
splacení
výplata kupónu
přecenění
Dluhopisy držené do splatnosti k 31.12.2009

Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
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Pohledávky
Pohledávky k 31.12.2008
I.1
I.2.
II.
III.2)

Za pojistníky
Za makléři
Ze zajištění
Ostatní pohledávky
Celkem

Pohledávky k 31.12.2009
I.1
I.2.
II.
III.2)

Za pojistníky
Za makléři
Ze zajištění
Ostatní pohledávky
Celkem

do splatnosti

po splatnosti

opravné položky

celkem

1 010
1 159
300
123
2 592

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 010
1 159
300
123
2 592

do splatnosti
63
827
749
155
1 794

po splatnosti
0
0
0
0
0

opravné položky
0
0
0
0
0

celkem
63
827
749
155
1 794

V uvedených krátkodobých pohledávkách jsou obsaženy i pohledávky za spřízněnými
osobami (OZP).
Dlouhodobý majetek odpisovaný
Stroje a zařízení

stav k 1.1.2009

přírůstky

úbytky

k 31.12.2009

Pořizovací cena
Oprávky (-)
Záloha
Zůstatková cena

2 299
1 858
0
441

632
371
0
261

227
227
0
0

2 704
2 002
0
702

Přechodné účty aktiv:
a ) obsahují výdaje, které se jako náklad vztahují k budoucím obdobím.
Položka G. II. b) obsahuje výdaje na inzerci v částce 49 tis. Kč, náklady na výrobu brožur,
letáků a karet k cestovnímu pojištění pro rok 2010 v částce 371 tis. Kč a dále náklady na
pojištění zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno za období 1-2 / 2010 částce 22 tis. Kč. Na
zdravotní náklady asistenční společnosti CORIS v částce 238 tis. Kč byla vytvořena v roce
2009 rezerva na ohlášené léčebné výlohy.
Položka G. III. b) obsahuje v roce 2009 zaplacené výdaje na správní režii příštích let v částce
228 tis. Kč a náklady roku 2010 na procesorové licence Informix v částce 199 tis. Kč.
b) obsahují příjmy, které se jako výnos vztahují k danému období, ale očekávají se až
v budoucnu.
Položka G III. a) obsahuje očekávané úroky z termínovaných účtů za období roku 2009
v částce 408 tis.Kč a příjmy příštích období za komerční pojištění zaměstnanců společnosti
Škoda Auto v částce 971 tis. Kč.
Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
Příloha k účetní závěrce za rok 2009

Strana 6 (celkem 17)

Vlastní kapitál
Vlastní kapitál
I.1.
I.2.
V.
VI.1.
VI.2
VII.

Základní kapitál
zapsaný
Změny základního
kapitálu
Rezervní fond
Nerozdělený zisk
minulých let
Neuhrazená ztráta
minulých let
Zisk a ztráta
běžného období
Vlastní kapitál

stav k 1.1.2009

přírůstky

úbytky

k 31.12.2009

115 104

0

24 172

90 932

0
457

0
269

0
0

0
726

6 523

5 115

9 872

1 766

-9 872

0

-9 872

0

5 385
117 597

5 574
10 958

5 384
29 556

5 575
98 999

V roce 2009 nebyly vyplaceny žádné dividendy z hospodářského výsledku roku 2008.
Technické rezervy
2008 Rezervy

brutto

podíl zajistitele

netto

C.1.
C.3.
C.5.

2 941
20 744
5 641
29 326

116
1 110
0
1 226

2 825
19 634
5 641
28 100

2009 Rezervy

brutto

podíl zajistitele

netto

C.1.
C.3.
C.5.

2 680
19 668
6 702
29 050

48
983
0
1 031

2 632
18 685
6 702
28 019

Nezasloužené pojistné
Pojistná plnění
Vyrovnávací rezerva
Rezervy celkem

Nezasloužené pojistné
Pojistná plnění
Vyrovnávací rezerva
Rezervy celkem

V souvislosti s pozorovaným škodným poměrem došlo ke snížení parametru propočtového
procenta pro stanovení výše rezervy na vzniklá nehlášená pojistná plnění (rok 2008 – 32,29%
rok 2009 – 31,9%). Dopady změn stavů rezerv byly promítnuty do výsledku hospodaření
běžného období.
Společnost žádné jiné technické rezervy v období roku 2009 nevytvořila. V položce pasiv
nejsou vytvořeny žádné fondy určené ke stejnému účelu použití jako vyrovnávací rezerva. Ze
všeobecných pojistných podmínek nevyplývají žádné prémie a slevy, proto tato rezerva není
tvořena.
Ostatní rezervy jsou tvořeny na budoucí náklady z titulu zdravotního a sociálního pojištění,
které se vztahují ke mzdovým nákladům zaúčtovaným v roce 2009 a vyplaceným v roce
2010.
V souladu se zákonem o pojišťovnictví platném od roku 2010 dojde po datu účetní závěrky
k rovnoměrnému rozpuštění přebytečné vyrovnávací rezervy s dopady do základu pro daň
z příjmů právnických osob.
Vitalitas pojišťovna, a.s .
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Závazky obsahují pouze krátkodobé závazky do splatnosti. Tato položka obsahuje i závazky
za spřízněnými osobami.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a z titulu daní
Závazek vůči
OSSZ
Zdrav. pojišťovnám
Vyměřené penále
Celkem
Závazky z titulu daní
Daň z příjmů PO
Daň ze závislé čin.
Ostatní daně
Vyměřené penále
Celkem

Stav k 31.12.2008
po splatnosti
Celkem
0
85
0
34
0
0
0
119

Stav k 31.12.2009
do splatnosti po splatnosti
Celkem
124
0
124
54
0
54
0
0
0
178
0
178

Stav k 31.12.2008
do splatnosti po splatnosti
Celkem
1 688
0
1 688
58
0
58
(-2)
0
(-2)
0
0
0
1 744
0
1 744

Stav k 31.12.2009
do splatnosti po splatnosti
Celkem
1 028
0
1 028
73
0
73
(-1)
0
(-1)
0
0
0
1 100
0
1 100

do splatnosti
85
34
0
119

Přechodné účty pasiv obsahují budoucí výdaje, které jsou nákladem roku 2009.
Položka H. II. 1) obsahuje např. významné položky nákladů na odměny statutárních orgánů a
zaměstnanců ve výši 2 133 tis. Kč, náklady na účetní a auditorské služby ve výši 78 tis. Kč,
nevyčerpaný dar na úhradu novorozeneckého a dětského úrazového pojištění ve výši 1 513
tis. Kč, nevyfakturované náklady na pojistné smlouvy ve výši 153 tis. Kč a náklady na
ostatní služby ve výši 44 tis. Kč.
Vztahy mezi spřízněnými osobami
Pohledávky
z položky E I.2. aktiv
Pohledávky celkem

Závazky
z položky G I.2. pasiv
z položky G V.2. pasiv
Závazky celkem

Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
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k 31.12.2009

540
540

447
447

k 31.12.2008

k 31.12.2009

135
24
159

115
2
117
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Informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Náklady a výnosy z finančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnické účty a
k poslednímu dni každého čtvrtletí jsou čisté výnosy z finančního umístění převedeny na
technický účet neživotního pojištění. Převedené výnosy z finančního umístění obsahují
výnosy z finančního umístění snížené o náklady na správu finančního umístění, náklady na
realizaci finančního umístění a zaúčtované náklady z přecenění finančního umístění. Převody
výnosů jsou prováděny z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.
Zajišťovatelé nemají žádný podíl na ostatních technických výnosech pojišťovny.
Správní režie
Správní režie
Mzdové náklady
Odměny statutárním orgánům
Sociální a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Nájemné
Poradenské služby
Asistenční služby
Spotřeba materiálu
Poštovné, telefony
Služby výpočetní techniky
Ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Celkem správní režie

2008
6 184
1 200
1 483
254
893
2 146
3 753
518
249
2 416
1 092
1 174

2009
5 302
1 501
1 733
489
976
1 072
2 187
482
334
2 102
703
1 117

21 362

17 998

Odměny auditorské společnosti
V roce 2009 je do nákladů společnosti účtována částka 98 tis. Kč za účetní audit roku 2008.
Jedná se o poměrnou část prací provedených v roce 2009 z celkové hodnoty auditu 168 tis.
Kč. Další nákladová položka v částce 70 tis. Kč je za dílčí audit období leden až červen 2009.
Společnost má uzavřenou smlouvu na audit roku 2009 se společností AUDIT ACTIVITY
s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10 v celkové výši 168 tis. Kč včetně DPH.
Odměny statutární auditorské společnosti za účetní období

2009

Povinný audit účetní závěrky - doplatek za audit roku 2008
Povinný audit účetní závěrky - dílčí audit roku 2009
Jiné ověřovací služby
Daňové poradenství
Jiné neauditorské služby
Celkem

98
70
0
0
0
168

Vitalitas pojišťovna, a.s .
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3. Jiné informace
3.1.

Účetní postupy

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 náklady pojišťovny spojené
s likvidací pojistných událostí. 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 nákladů a výnosů
Náklady a výnosy jsou účtovány v časové souvislosti do období, ke kterému náleží. Jedná se
o náklady, výnosy, výdaje a příjmy, související s následným účetním obdobím. Obsah
jednotlivých položek časového rozlišení uvedených v rozvaze je přesněji uveden v části 2.
e)Rezerva na nezasloužené pojistné
Objem rezervy na nezasloužené pojistné vyjadřuje část předepsaného pojistného vztahujícího
se k budoucím účetním obdobím. Vypočítá se jako součet těchto částí pro jednotlivé pojistné
smlouvy použitím metody „pro rata temporis“. V souladu se zajistnými smlouvami se určuje
podíl zajistitelů.
f) Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistné plnění se tvoří ve výši očekávaných nákladů na pojistné události.
Vzhledem k okamžiku výpočtu rezervy můžeme pojistné události rozdělit do několika stavů
na vyřízené, nevyřízené a neohlášené. Vyřízené pojistné události tvorbu rezervy jako jediné
neovlivňují. Rezerva se vyčísluje odděleně podle jednotlivých stavů.
Nevyřízené pojistné události již byly pojišťovně nahlášeny, ale nebyla dokončena jejich
likvidace a není zjištěna výše plnění. Neohlášené pojistné události nastaly před okamžikem
určení rezervy, ale k tomuto okamžiku nebyly pojišťovně nahlášeny.
Rezerva na pojistná plnění z nevyřízených pojistných událostí se stanovuje jednotlivě ke
každému případu pojistné události a během celého procesu likvidace je evidována
v informačním systému včetně veškerých změn provedených na základě dalších zjištěných
skutečností.
Rezerva na pojistná plnění z neohlášených pojistných událostí se vypočítá matematickostatistickou metodou a metodou kvalifikovaného odhadu.
Rezerva na pojistná plnění obsahuje i očekávané náklady na likvidaci pojistných událostí.
Vitalitas pojišťovna, a.s .
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
Příloha k účetní závěrce za rok 2009

Strana 10 (celkem 17)

V souladu se zajistnými smlouvami se určuje podíl zajistitelů.
K 31.12.2009 bylo provedeno zpětné vyhodnocení velikosti rezerv na nevyřízená pojistná
plnění (run off analýza) porovnáním výše rezervy vytvořené k 31.12.2008 se skutečnou
potřebou rezervy určenou podle skutečností nastalých v průběhu roku 2009.
Výsledek analýzy je uveden v následujícím přehledu:
1. Stav rezervy na pojistná plnění RBNS k 31.12.2008
2. Plnění v období 2009 za ohlášené škody vzniklé do 31.12.2008
3. Stav rezervy RBNS k 31.12.2009 za škody vzniklé do 31.12.2008
4. Výsledek Run off (ř1-ř2-ř3)

6 589 tis. Kč
1 992 tis. Kč
2 229 tis. Kč
2 368 tis. Kč

g) Rezerva na prémie a slevy
Ze všeobecných pojistných podmínek nevyplývají žádné prémie a slevy. Při sjednání nových
pojištění se slevy poskytují formou snížení předepsaného pojistného.
h) Vyrovnávací rezerva
Vyrovnávací rezerva je určena na vyrovnávání zvýšených nákladů na pojistná plnění, které
vznikly z titulu výkyvů ve škodném poměru způsobených skutečnostmi nezávislými na vůli
pojišťovny.
Tvorba vyrovnávací rezervy se provádí k odvětví č. 18 a je stanovena sazbou (která není
výslovně předepsána, a tak je stanovena s přihlédnutím ke specifikům pojistného odvětví)
z objemu čistého zaslouženého pojistného pro jednotlivá provozovaná odvětví neživotního
pojištění:
• sazba pro tvorbu rezervy:
• sazba maximální hranice vyrovnávací rezervy:
Podíl zajistitelů se u vyrovnávací rezervy nestanovuje.

S = 0,03;
SMAR = 0,20.

i) Rezerva pojistného neživotních pojištění
Tato rezerva se vzhledem k nabízeným produktům neuplatňuje.
j) Podíl zajistitelů na technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj. po
zohlednění podílu zajistitelů. Výše tohoto podílu je stanovena na základě ustanovení
příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajistiteli a dále s přihlédnutím k principu
opatrnosti. K datu účetní závěrky společnost vykazuje podíl zajistitelů na rezervě na
nezasloužené pojistné, na rezervě na pojistná plnění. Zajistitel se nepodílí na případně
vzniklých dalších pojistně technických rezervách.
k) Rezerva na ostatní rizika a ztráty - účetní
Rezerva je tvořena na budoucí závazky z titulu zdravotního a sociálního pojištění, které se
vztahují k předpokládaným odměnám za rok 2009 a ze zdravotního pojištění z nevyplacených
odměn za rok 2009 statutárním orgánům. Předpokládané odměny byly zaúčtovány do nákladů
prostřednictvím dohadných účtů pasivních a budou po schválení vyplaceny v roce 2010.
Vitalitas pojišťovna, a.s .
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l) Finanční umístění
Finanční umístění je složeno z dluhových cenných papírů s pevným výnosem určených k
obchodování, dále z dluhových cenných papírů členských zemí „OECD“ držených do
splatnosti a depozit u bank. Cenné papíry jsou v okamžiku pořízení oceňovány pořizovací
cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady s pořízením související,
např. emisní ážio, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací
ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené
s držbou cenného papíru. Depozita u bank jsou k okamžiku pořízení účtovány v nominálních
hodnotách. V průběhu účetního období se účtuje o úrokovém výnosu na vrub příslušného účtu
cenných papírů a depozit a ve prospěch příslušných výnosů. V souladu s doporučením
Dohledu ČNB se finanční umístění určené k obchodování přeceňuje na reálnou hodnotu ke
konci každého čtvrtletí. Změny reálné hodnoty u cenných papírů jsou účtovány ve výkazu
zisku a ztráty. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou oceněny v pořizovací hodnotě
pláště s naběhlým AÚV a depozita u bank v hodnotě nominální. U cenných papírů
oceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se o něm
neúčtuje.
m) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je majetek v pořizovací ceně 3 tis. Kč a vyšší a
s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je
majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost.
Dlouhodobý majetek se odpisuje z pořizovací ceny (zvýšené pořizovací ceny) rovnoměrně po
dobu jeho používání. Zvýšená pořizovací cena je původní pořizovací cena zvýšená o hodnotu
výdajů na provedené technické zhodnocení. Za technické zhodnocení dlouhodobého majetku
se považuje výdaj převyšující (u jednotlivého majetku a v jednom účetním období) částku 40
tis. Kč, s tím, že dochází ke změně účelu využití, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti
majetku, zlepšení technických parametrů nebo užitných vlastností a prodloužení doby
životnosti předmětného majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou 60 tis. Kč a nižší je odepisován po dobu
24 měsíců, s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč je odepisován dle zákona o daních
z příjmů. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou 40 tis. Kč a nižší je odepisován
rovnoměrně po dobu 24 měsíců, s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč je odepisován
měsíčně dle určené doby použitelnosti, která vychází ze zákona o daních z příjmů. V případě
každého jednotlivého technického zhodnocení platí výše uvedená doba odepisování pro
zvýšenou pořizovací cenu.
Odpisování je rovnoměrné a je započato v měsíci následujícím po dni uvedení majetku
(technického zhodnocení) do užívání. Odepisování jednotlivých předmětů je uvedeno
v odpisovém plánu účetní jednotky.
Daňové odpisy jsou uplatňovány rovnoměrně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů. K datu účetní závěrky, v rámci inventarizací, je posuzována reálná hodnota
dlouhodobého majetku s případnou úpravou odpisů, odpisového plánu nebo tvorbou opravné
položky na přechodné snížení hodnoty.
n) Zásoby
Vitalitas neúčtuje o zásobách. K datu účetní závěrky jsou tiskopisy a jiný drobný materiál
nevydané mimo účetní jednotku účtovány prostřednictvím nákladů příštích období (účet 391).
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o ) Peníze a ceniny
Peníze a ceniny jsou oceňovány nominálními hodnotami.
p) Přepočty cizích měn
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu účetního období přepočítávají na
českou měnu denním kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Pojistné
plnění je splatné v ČR a v české měně. Pro přepočet platí kurz stanovený Českou národní
bankou vždy první den v měsíci. Vzniklé kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.
K rozvahovému dni jsou majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočteny na českou
měnu platným kurzem ČNB vyhlášeným k tomuto dni a kurzové rozdíly jsou zaúčtovány
výsledkově.
q) Opravné položky
K 31.12.2009 nemá společnost žádné nepromlčené pohledávky splňující podmínky pro tvorbu
opravných položek dle zákona o rezervách.
3.2. Majetkové účasti
Společnost nevlastní žádné majetkové účasti a s tím související podíly.
3.3. Úpis akcií
V průběhu roku 2009 nebyly žádné další akcie upsány.
3.4. Základní kapitál
V průběhu roku 2009 se Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, jako jediný akcionář společnosti, rozhodla snížit základní kapitál společnosti
Vitalitas z původních 115.103.800,- Kč na nynějších 90.932.002,- Kč. Důvodem snížení bylo
to, že původní výše neodpovídala ve střednědobém horizontu přiměřeným potřebám
společnosti a i ve sníženém rozsahu bude s dostatečnou rezervou splňovat současné zákonné
podmínky i očekávané změny předpisů. Snížení základního kapitálu bylo v obchodním
rejstříku zapsáno dne 26. srpna 2009.
K 31.12.2009 se registrovaný základní kapitál se skládá:
• 10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 79.000,- Kč v zaknihované
podobě
• 10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 4.345.000,- Kč
v zaknihované podobě
• 59 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 790.000,- Kč v zaknihované
podobě
• 1.038 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 79,- Kč v zaknihované
podobě
K 31.12.2009 bylo splaceno 100 % základního kapitálu. Výše základního kapitálu společnosti
je v souladu s požadavky zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, s ohledem na pojistná
odvětví, ve kterých společnost oprávněně podniká.
3.5. Investiční instrumenty
Společnost nevlastní zatímní listy, poukázky na akcie, opční listy, vyměnitelné a prioritní
dluhopisy nebo podobné cenné papíry a práva s nimi spojená.
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3.6. Dlouhodobé závazky
Společnost nemá závazky přesahující 5 let.
3.7. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost nemá žádné jiné závazky, než které jsou vykázané v rozvaze.
3.8.

Neživotní pojištění

Přehled o neživotním pojištění v roce 2009 je porovnán s rokem 2008 a členěn podle
následujících skupin pojištění:
Přímé
pojištění

Pojistná
odvětví

Rok
Cestovní
Zdravotní
Úrazové
Celkem

18
2
1

Předepsané
pojistné
v hrubé výši
2008
44 601
2 023
1 655
48 279

2009
35 090
1 644
2 271
39 005

Zasloužené
pojistné
v hrubé výši
2008
43 553
1 106
679
45 338

2009
34 275
744
1 306
36 325

Hrubé náklady
na pojistná plnění

Hrubé provozní
náklady

2008
9 769
714
3
10 486

2008
25 330
1 159
1 277
27 766

2009
11 886
1 178
81
13 145

2009
20 447
964
1 444
22 855

Rok 2008

Podíl zajišťovatelů na
nákladech

Pojistné
postoupené
zajišťovatelům

Změna stavu
rezerv - podíl
zajišťovatelů

Výsledek ze
zajištění

Cestovní
Zdravotní
Úrazové
Celkem

504
0
0
504

-2 804
0
-111
-2 915

-778
0
0
-778

-3 078
0
-111
-3 189

Rok 2009

Podíl zajišťovatelů na
nákladech

Pojistné
postoupené
zajišťovatelům

Změna stavu
rezerv - podíl
zajišťovatelů

Výsledek ze
zajištění

Cestovní
Zdravotní
Úrazové
Celkem

1 958
0
0
1 958

-2 125
0
-145
-2 270

-195
0
0
-195

-392
0
-145
-507

Společnost v období roku 2009 prodávala pouze produkty neživotního pojištění a všechny
smlouvy byly uzavřeny na území České republiky.
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Přehled provizí
Produkt
Cestovní pojištění
Zdravotní pojištění
Úrazové pojištění
Celkem

3.9.

Rok 2008

Rok 2009

3 996
34
38
4 068

3 346
1
5
3 352

Zaměstnanci a osobní náklady

Stav
k 31.12.2008

Průměrný počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Sociální
a zdrav.pojištění

Zaměstnanci v HPP a DPČ
7
3 288*
1 101
Řídící pracovníci
1
1 879*
362
Dohody o provedení práce
92
1 017
0
Celkem
100
6 184
1 463
*V Příloze k účetní závěrce roku 2008 byla částka 414 tis. Kč mzdových nákladů řídícího pracovníka
zahrnuta mezi mzdové náklady zaměstnanců.
Součástí osobních nákladů jsou dále ostatní sociální náklady ve výši 254 tis. Kč a odměny členů statutárních
orgánů.
Stav
k 31.12.2009

Průměrný počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Sociální
a zdrav.pojištění

Zaměstnanci v HPP a DPČ
8
3 322
1 349
Řídící pracovníci
1
2 156
384
Dohody o provedení práce
92
290
0
Celkem
100
5 768*
1 733
*Částka mzdových nákladů není snížena o rozpuštění dohadné položky na odměny zaměstnanců za rok
2008 v částce 466 tis. Kč. Odměny nebyly zaměstnancům v roce 2009 vyplaceny.
Součástí osobních nákladů jsou dále ostatní sociální náklady ve výši 489 tis. Kč a odměny členů statutárních
orgánů.

3.10. Změna metod
V roce 2009 společnost postupovala dle směrnic a vnitřních postupů vytvořených pro činnost
pojišťoven.
Na základě novelizace směrnice„ Zásady vedení účetnictví “ došlo ke změně v převodu
čistých výnosů z finančního umístění z netechnického účtu na účet technický. Od roku 2009
je zvolena metoda čtvrtletního dorovnání celkového stavu ve sledovaném období, a to vždy
k poslednímu dni každého čtvrtletí. Čistými výnosy se rozumí výnosy z finančního umístění
snížené o náklady na správu finančního umístění, náklady na realizaci finančního umístění a
zaúčtované náklady z přecenění finančního umístění.
3.11. Odložená daň
V roce 2009 nebylo o odložené daňové pohledávce ve výši 52 tis. Kč účtováno z titulu
nevýznamnosti. Předpokládaná odložená daň byla vypočtena z přechodných rozdílů mezi
daňovou základnou aktiv a pasiv tj. z těchto rozdílů: zůstatkovou účetní a daňovou hodnotou
dlouhodobého majetku a účetní rezervou, která bude v budoucím období uplatněna jako
Vitalitas pojišťovna, a.s .
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výdaj.
V roce 2008 se ze stejného důvodu neúčtovalo o odložené daňové pohledávce ve výši 73 tis.
Kč.

3.12. Odměny statutárním orgánům
Produkt
Předpokládané odměny členům představenstva a dozorčí rady
Celkem

Rok 2008

Rok 2009

1 200
1 200

1 500
1 500

3.13. Jiné plnění statutárním orgánům
Společnost v průběhu roku 2009 neposkytla žádné zálohy ani půjčky osobám, které jsou členy
statutárních a dozorčích orgánů.
3.14. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost nemá žádné závazky ani záruky neuvedené v rozvaze, není si vědoma žádných
významných závazků či potenciálních ztrát neuvedených v této účetní závěrce plynoucích
z ekologických vlivů a dopadů.
3.15. Organizační složky
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

4. Události po účetní závěrce
Informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne jsou
uvedeny v účetní závěrce.
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné události vedoucí k významným změnám údajů
vykazovaných v účetní závěrce.
Nejsou nám známy skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci
rozvahového dne, a jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční
situaci účetní jednotky.
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12. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou dle § 66 a, odst. 9 Obch. zákoníku za rok 2009

Výroční zpráva 2009

28/29

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou
dle § 66 a, odst. 9 obch. zákoníku za rok 2009

Zpracovatel (ovládaná osoba):
Název (obchodní jméno)

Vitalitas pojišťovna, a.s.

Sídlo

Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7

Právní forma

Akciová společnost

IČO

257 10 966

Rozhodující předmět činnosti

Pojišťovací činnost

Zapsáno v OR

Obchodní rejstřík: vedený Městský soud Praha,oddíl B, vložka 5646

Datum vzniku

17.11.1998

Ověřeno auditorem

AUDIT ACTIVITY s.r.o.,
č. osv. KAČR 149
Ing. Pavla Kosová,
č. osv. KAČR 1557

(obchodní jméno, číslo oprávnění)

Dne:

Auditorský výrok:

26.3.2010

bez výhrad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2009

1. Úvod – důvěrnost informací
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.

2. 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%

3. 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

4.

Způsob ovládání

Ovládající osoba má akciový podíl na ovládané osobě ve výši 100 % základního kapitálu ovládané osoby.

5. Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.
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6. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi společností a
propojenými osobami

Číslo osoby
ve vztazích

1*

Číslo
smlouvy

Předmět smlouvy

Darovací
smlouvy

1

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

Datum
uzavření
22.9.2009

Doba trvání

Plnění ze
strany
propojených
osob

jednorázově

poskytnuté
dary

bezplatné pojištění
novorozenců po dobu 1
roku

jednorázově

poskytnuté
služby

peněžní

23.12.2009

Jednorázové
drobné
objednávky

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

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

Společnost Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, jako jediný akcionář
společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Vitalitas pojišťovna,a.s.
Zápis o snížení základního kapitálu byl v obchodním rejstříku proveden 26. srpna 2009. Částka odpovídající
snížení základního kapitálu byla zaplacena bezhotovostním převodem na účet ovládající osoby.
V průběhu roku 2009 nebyly uzavřeny žádné další nové smlouvy na jejichž základě by bylo uskutečněno plnění.

7. 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

Datum uzavření, poslední
dodatek, znění

Doba
trvání

Plnění ze
strany
propojených
osob

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

Úkon

Smlouva

1

Nájem
nebytových
prostor Tusarova

Smlouva o
nájmu - minulé
období

2.3.2007
5.1.2009

neurčitá

poskytnutý
nájem

1

Obchodní
zastoupení

Mandátní
smlouva minulé období

19.12.2002
31.12.2007

neurčitá

sjednávání
smluv a inkaso
pojistného

1

Nájem
nebytových
prostor Roškotova

Smlouva o
nájmu - minulé
období

29.1.2004
6.1.2009

neurčitá

poskytnutý
nájem

peněžní

1

Nájem
nebytových
prostor - archiv
Roškotova

Smlouva o
nájmu - minulé
období

3.10.2005

neurčitá

poskytnutý
nájem

peněžní

1

Smlouva o
pronájmu
technických
prostředků

Smlouva o
pronájmu minulé období

28.12.2006

neurčitá

poskytnutý
pronájem

peněžní

peněžní

peněžní - provize

8. Újma, která ze smluv nebo opatření vznikla ovládané osobě
Společnosti z titulu ovládání v rozhodném období nevznikla žádná újma.
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9. 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.

10. Závěr
Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. (ovládané osoby) dne
25.2.2010 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.
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13. Adresář
Název společnosti:

Vitalitas pojišťovna, a.s.

Sídlo společnosti :

Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7

Pracoviště:

Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

Telefon:

261 105 206

Fax:

261 105 211

E – mail:

info.cesty@vitalitas.cz
www.vitalitas.cz

Bankovní spojení:

3632480237/0100

Auditor:

AUDIT ACTIVITY s.r.o.
Na Výsluní 201/13
100 00 Praha 10
IČO: 62 91 55 92
e-mail: auditactivity@cmail.cz
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