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Zakládající člen České asociace pojišťoven

Evropská Cestovní Pojišťovna byla vyhlášena Pojišťovnou roku 2006, 2007 a 2008 
v anketě Asociace českých pojišťovacích makléřů.

V letech 2003 až 2010 byla naše pojišťovna vyhodnocena
jako nejlepší partner v oblasti cestovního pojištění

v soutěži Czech Travel Awards pořádané odborným časopisem 
TTG Czech Republic.

Pomáháme nejen na Vašich cestách.
Podporujeme Sdružení Linka bezpečí.

Společně pomáháme dětem
řešit jejich problémy!



Základní údaje

Sídlo společnosti Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
 Křižík ova 237/36a
 186 00 Praha 8
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddil B, vložka 1969; IČ 49240196.

Akcionáři společnosti Europaeiske Rejseforsikring A/S, Dánsko 75 %
 Europäische Reiseversicherung AG, Německo 15 %
 Europäische Reiseversicherung AG, Rakousko 10 %

Představenstvo JUDr. Vladimír Krajíček, Praha – předseda
 Ing. Hana Axmannová, Praha – členka
 Mgr. Ondřej Rušikvas, Hostivice – člen
 Ing. Libor Dvořák, Čelákovice - člen (od 27. 5. 2009)

Dozorčí rada Dr. Johann-Dietrich von Hülsen, Německo – předseda (od 1. 6. 2009)
 Mag. Wolfgang Lackner, Rakousko – místopředseda
 Stefan Uwe Holzhauser, Německo – člen
 Richard Bader, Německo – předseda (do 27. 5. 2009)
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Vybrané finační ukazatele        Key Figures

2009 2008 2007
(t EUR) 1)

(tis.Kč / tCZK) (tis.Kč / tCZK) (tis.Kč / tCZK)

Předepsané hrubé pojistné Gross premium written 8 922 236 120 268 359 253 058
Technický výsledek Technical result 1 347 35 637 45 187 34 594
Hospodářský výsledek Result for the year 1 704 45 097 40 881 31 601
Aktiva celkem Total assets 15 852 419 510 403 876 362 842
Vlastní kapitál Shareholders' equity 8 594 227 440 200 135 166 742
Technické rezervy - hrubá výše Technical provisions - gross 2 016 53 342 57 871 46 437

1)  1 EUR = 26,465CZK
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Organizační struktura

Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo
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Marketink

Zákaznické centrum
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Lidské zdroje

Likvidace škod

Korporátní prodej

Sekretariát

Účtárna

Informatika

Logistika
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eCommerce

Podpora prodeje CK

Spolupráce s makléři

Péče o přímé klienty

Úseky Oddělení

Generální ředitel

Privátní pojištění

Korporátní pojištění
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 

V ROCE 2009 
 

  
Sedmnáctý rok našeho působení na českém trhu byl ovlivněn celosvětovou hospodářskou recesí. Ve srovnání 
s rokem 2008, rekordním v naší historii, se naše příjmy snížily o 12%. Avšak vzhledem k tomu, že se místní 
trh cestovního ruchu propadl o pětinu, náš tržní podíl se lehce zvýšil. Navíc, překročením plánovaného zisku 
před zdaněním se společnost opět umístila mezi nejúspěšnějšími členy naší mezinárodní skupiny 
specializovaných cestovních pojišťoven. 
 
Velice dobré hospodářské výsledky z předchozích let nám v roce 2009 umožnily navýšit kapitál společ-
nosti. S novým základním jměním 160 mil. Kč jsme požádali o rozšíření pojišťovací licence, jehož oficiál-
ního schválení se nám od ČNB dostalo na konci roku. 
 
Výjezdový cestovní ruch se v roce 2009 výrazně propadl. Prodalo se jen 1,95 milionu zájezdů do zahraničí, 
což představuje pokles 15%, a leteckých zájezdů se prodalo dokonce o 30% méně. Cestovní návyky se však 
nezměnily a stále téměř polovina turistů strávila dovolenou v Chorvatsku, na Slovensku a ve východním 
Středomoří. 
 
Naše společnost vždy tvořila nedílnou součást výjezdového cestovního trhu, jelikož pojišťuje nejméně každé-
ho pátého Čecha cestujícího do zahraničí. Spolupráci s cestovními kancelářemi považujeme za nejdůležitější. 
Navzdory obecnému poklesu jsme však zaznamenali další nárůst klientů sjednávajících volitelné pojištění 
poskytované k zájezdům. 
 
Nadále jsme úzce spolupracovali s více než 350 cestovními agenturami, které prodávaly individuální pojiště-
ní. Příjmy z tohoto segmentu bychom si neudrželi, aniž bychom posunuli svůj již tradiční koncept péče o 
agenty na vyšší úroveň. Za profesionální a poctivou spolupráci se nám opět dostalo ocenění od partnerů 
v cestovním ruchu, kteří nás již po sedmé zvolili nejlepší cestovní pojišťovnou v každoroční anketě prestižní-
ho magazínu TTG. Věříme, že právě dobrá pověst napomohla rovněž růstu našeho prodeje přes internet.  
 
Podařilo se nám udržet portfolio 2 600 klientů, jež zahrnuje domácí i mezinárodní společnosti a organizace. 
Soustředili jsme se hlavně na to, abychom upravili naše rozsáhlé pojištění mnohem více jejich specifickým 
potřebám. Vzhledem k výraznému poklesu služebních cest jsme v této části obchodu nedosáhli plánovaných 
výsledků. Zhruba polovina obchodu vzniká v úzké spolupráci s předními pojišťovacími makléři a velice nás 
potěšilo, že jejich asociace nás již potřetí ocenila titulem Specializovaný pojistitel roku.  
 
Ve fiskálním roce 2009 Evropská vytvořila hrubé předepsané pojistné ve výši 236,1 milionu Kč. Za rok 
2008 činil tento výsledek 268,4 milionu Kč. Hlavní část obratu tvoří pojištění léčebných výloh, následované 
pojištěním zrušení cesty a pojištěním zavazadel. Technický výsledek činil 35,6 milionu Kč a netechnický 
výsledek společnosti dosáhl 21,6 milionu Kč.  
 
Díky řadě opatření učiněných společně s naší mezinárodní sítí Euro-Center se podařilo redukovat dosud 
vzrůstající četnost škod v některých středomořských destinacích. Na druhé straně vzrostl podíl velkých škod-
ních událostí i celkové náklady na ně, takže průměrná škoda se zvýšila téměř o 20%. 
 
Současně s rostoucím podílem provizí se nám již druhým rokem dařilo snižovat provozní náklady. Díky 
tomu jsme uzavřeli rok velmi dobrým výsledkem před zdaněním ve výši 57,2 milionu Kč, přičemž ukazatel 
solventnosti zdaleka převyšuje zákonné požadavky pro naše odvětví. 
 
Na výsledku společnosti se nezanedbatelnou měrou podílely i její dceřiné společnosti. Asistenční společnost 
EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. dosáhla v roce rekordního obratu přesahujícího 60 milionů Kč a zisk 
společnosti přesáhl 15 milionů Kč. Společnost Etics ITP, s.r.o. se podílela na výsledku hospodaření ziskem 
ve výši 0,2 milionu Kč. 
 
Konečným výsledkem hospodaření jsme zajistili velmi dobrou návratnost kapitálu akcionářům. Nikdy by-
chom toho nedosáhli, nebýt profesionálního přístupu celého týmu našich spolupracovníků, jimž by touto 
cestou představenstvo ještě jednou chtělo poděkovat za součinnost a vynikající práci, jež jsou základem 
našeho společného úspěchu. 
 
Na začátku roku 2010 očekáváme, že jak privátní tak i korporátní cestování nejspíše ještě poklesne, a 
proto budoucí růst chceme založit především na inovacích. Naše pojišťovna disponuje dobrým profesionál-
ním kolektivem, těší se pevné finanční pozici a díky silnému mezinárodnímu zázemí ve skupině ERV je 
 
 

připravena uvést na trh nové produkty. Jsme přesvědčeni, že upevněním vztahů s partnery v cestovním 
ruchu i v pojišťovnictví, zaměřením na elektronické obchody a dalším zlepšením kvality služeb budeme s to 
posílit naši pozici na trhu i v prostředí zesílené konkurence. 
 
Praha, květen 2010 
 
 
Vladimír Krajíček 
předseda představenstva 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2009 
 
 
V průběhu roku 2009 se dozorčí rada Evropské Cestovní Pojišťovny, a.s. sešla na pěti zasedáních a svoji 
funkci vykonávala v souladu se stanovami společnosti.  
 
Ve sledovaném období došlo ke změně ve složení dozorčí rady. Po valné hromadě akcionářů konané v květnu 
2009 nahradil ve funkci předsedy dozorčí rady pan Johann-Dietrich von Hülsen pana Richarda Badera, který 
z dozorčí rady odstoupil. Po celé sledované období byly členy dozorčí rady pan Wolfgang Lackner (místopřed-
seda) a pan Stefan Holzhauser. Všichni členové měli kdykoli na požádání přístup ke všem písemnostem spo-
lečnosti. 
 
Spolupráce s představenstvem byla na dobré úrovni a veškeré podklady nám byly na požádání předklá-
dány. Představenstvo nás během předmětného roku informovalo jak písemně, tak i ústně o vývoji pod-
nikání a finanční situaci společnosti. 
 
Zpráva o auditu konsolidované roční účetní závěrky předložená společností KPMG Česká republika Audit, 
s.r.o., prokázala, že účetní a finanční výkazy odpovídají právním předpisům České republiky. Výsledek 
auditu jsme shledali jako uspokojující a nemáme k němu žádných dalších připomínek. 
 
Konečný výsledek našeho šetření nezakládá důvod ke vznesení jakýchkoli námitek a doporučujeme val-
né hromadě akcionářů schválit veškeré dokumenty předložené představenstvem společnosti. 
 
 
Praha, květen 2010 
 
 
Johann-Dietrich von Hülsen 
předseda dozorčí rady 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

V ROCE 2009 
 

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. (dále jen „pojišťovna“), je dceřinou společností přední dánské cestovní 
pojišťovny Europaeiske Rejseforsikring A/S se sídlem v Kodani, která drží 75 % akcií. Německá pojišťovna 
Europäische Reiseversicherung AG se sídlem v Mnichově vlastní 15 % akcií a zbývající 10% podíl je v ru-
kou rakouské Europäische Reiseversicherung AG se sídlem ve Vídni. Prostřednictvím akcionářů je naše 
společnost z více než 90 % vlastněna německou zajišťovnou Munich Re. Všechny tyto společnosti jsou 
osobami ovládajícími ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. 

Zajištění pojišťovny je provozováno na základě zajistných smluv uzavřených s německou Europäische 
Reiseversicherung AG a rakouskou Europäische Reiseversicherung AG. 

Naše pojišťovna používala v roce 2009 po celém světě služeb jednotlivých úřadoven dánské Euro-Center 
A/S, kterým hradila poplatky za likvidaci pojistných událostí přímo v místě pobytu našich klientů v zahraničí 
(5 321 tis. Kč). V roce 2009 jsme hradili německé Europäische Reiseversicherung AG příslušný podíl nákladů 
na užívání skupinového účetního systému (36 tis. EUR bez DPH). Dále jsme v roce 2009 uhradili 24 tis. EUR 
bez DPH společnosti Multiasistencia Europea patřící do skupiny Europäische Reiseversicherung za softwaro-
vou podporu. 

V průběhu roku 2009 pojišťovna zajišťovala, na základě smlouvy o spolupráci, asistenční služby pro 
klienty ostatních cestovní pojišťoven ve skupině Munich Re. Dále pojišťovna sjednávala pojištění Euro-
päische Reiseversicherung AG se sídlem v Mnichově na českém trhu, za což inkasovala provize. Tyto 
transakce jsou popsány v příloze účetní závěrky. 

Pojišťovna drží také 16,66% podíl na kodaňské Euro-Center Holding A/S. Pojišťovna je i nadále 10% podílní-
kem mnichovské European Assistance Holding GmbH, jejímž úkolem je koordinovat činnost asistenčních 
služeb ve skupině. 

V uplynulém roce pojišťovna neuzavřela žádné jiné smlouvy se společnostmi patřícími do skupiny Munich Re 
na českém trhu ani v zahraničí.  

Pojišťovna nemá uzavřeny žádné ovládací smlouvy se svými akcionáři a v roce 2009 nečinila žádné 
právní úkony v jejich zájmu, ani nepřijímala jakákoli opatření na jejich popud. Ze smluv o poskytování 
služeb mezi podniky propojenými ve skupině naší společnosti nevznikla jakákoli újma. Přesná výše vzá-
jemných pohledávek a závazků ke dni účetní závěrky je uvedena v její příloze. 

 
Praha, květen 2010 
 
 
JUDr. Vladimír Krajíček 
předseda představenstva 

generální ředitel 
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ROZVAHA 2009 2008
Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

AKTIVA (tis. Kč / tCZK)

Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 16 381 -9 061 7 320 3 600
Zřizovací výdaje 112 -86 26 49

258 121 0 258 121 244 031

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, 
ostatní podíly

8 324 0 8 324 8 324

Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem 162 836 0 162 836 183 974

Depozita u finačních institucí 86 961 0 86 961 51 733

Finanční umístění (investice) 258 121 0 258 121 244 031

Pohledávky z operací přímého pojištění 12 167 -527 11 640 23 821
Pohledávky za pojistníky 3 979 -224 3 755 4 891
Pohledávky za zprostředkovateli 8 188 -303 7 885 18 930

Pohledávky při operacích zajištění 0 0 0 0

Ostatní pohledávky 79 509 -589 78 920 88 641

Dlužníci 91 676 -1 116 90 560 112 462

24 340 -16 818 7 522 9 315

42 422 0 42 422 21 773

Ostatní aktiva 66 762 -16 818 49 944 31 088

6 097 0 6 097 6 011

V neživotním pojištění 6 097 0 6 097 6 011

Ostatní přechodné účty aktiv, z toho 7 468 0 7 468 6 684
Dohadné účty aktivní 2 839 0 2 839 607

Přechodné účty aktiv 13 565 0 13 565 12 695

AKTIVA CELKEM 446 505 -26 995 419 510 403 876

PASIVA

Základní kapitál 160 000 0 160 000 74 000

Emisní ážio 0 0 0 8 257

Ostatní kapitálové fondy -115 0 -115 3 302

12 050 0 12 050 9 907

10 409 0 10 409 63 788

45 097 0 45 097 40 881

Vlastní kapitál 227 441 0 227 441 200 135

Rezerva na nezasloužené pojistné 19 082 0 19 082 20 040
Hrubá výše 38 164 0 38 164 40 079

Podíl zajišťovatelů -19 082 0 -19 082 -20 039

Rezerva na pojistná plnění 7 102 0 7 102 8 262
Hrubá výše 14 204 0 14 204 16 524

Podíl zajišťovatelů -7 102 0 -7 102 -8 262

Rezerva na prémie  slevy 974 0 974 1 268
Hrubá výše 974 0 974 1 268

Podíl zajišťovatelů 0 0 0 0

Technické rezervy 27 158 0 27 158 29 570

Rezerva na daně 12 187 0 12 187 12 536

Rezervy na ostatní rizika a ztráty 12 187 0 12 187 12 536

Závazky z operací přímého pojištění 2 543 0 2 543 2 152

Závazky z operací zajištění 26 717 0 26 717 28 344

Ostatní závazky, z toho: 96 419 0 96 419 108 410

Daňové závazky a závazky ze soc. zabezp. 2 054 0 2 054 3 310

Věřitelé 125 679 0 125 679 138 906

Výdaje a výnosy příštích období 11 175 0 11 175 6 805

Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 15 870 0 15 870 15 924
Dohadné položky pasivní 15 870 0 15 870 15 924

Přechodné účty pasiv 27 045 0 27 045 22 729

PASIVA CELKEM 419 510 0 419 510 403 876

Jiná finační umístění

Zisk nebo ztráta běžného účetního období

Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo 
neuhrazená ztráta

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky 
a stavby, a zásoby
Hotovost na účtech u finačních institucí a 
hotovost v pokladně

Odložené pořizovací náklady na pojistné 
smlouvy, v tom odděleně:
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

2009 2008

TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIV. POJIŠTĚNÍ (tis. Kč / tCZK)

Předepsané hrubé pojistné 236 120 268 359
Předepsané pojistné post. zajišťovatelům -120 418 -136 918

Čisté předepsané pojistné 115 702 131 441

Změna rezervy na nezasloužené pojistné, hrubá výše -1 915 8 749

Změna rezervy na nezasloužené pojistné, podíl 
zajišťovatelů

957 -4 375

Čisté zasloužené pojistné 116 660 127 067

Převedené výnosy z finačního umístění (investic) z 
netechnického účtu

2 510 2 748

Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 660 446

Náklady na pojistná plnění, hrubá výše -80 109 -82 255

Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění 38 484 37 778

Změna stavu rezervy na pojistná plnění, hrubá výše 2 320 -2 858

Změna stavu rez. na poj. plnění, podíl zajišťovatelů -1 160 1 398

Náklady na pojistná plnění, očištěné -40 465 -45 937

Prémie a slevy, očištěné od zajištění -2 557 -3 384

Pořizovací náklady na poj. smlouvy -88 033 -97 375

Změna stavu časově rozlišených poř. nákladů 86 1 538

Správní režie -20 602 -18 726

Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 67 498 79 590

Čistá výše provozních nákladů -41 051 -34 973

Ostatní technické náklady, očištěné od zaj. -120 -780

VÝSLEDEK TECHNICKÉHO ÚČTU 35 637 45 187

NETECHNICKÝ ÚČET

Výnosy z  finačního umístění (investic) 7 479 7 497

Náklady na finační umístění (investice) -254 -120

Převod výnosů z finačního umístění na Technický účet 
k neživotnímu pojištění

-2 510 -2 748

Ostatní výnosy 61 580 31 095

Ostatní náklady -44 358 -28 645

Daň z příjmů z běžné činnosti -12 130 -11 281

Ostatní daně neuvedené v předešlých položkách -347 -104

ZISK nebo ZTRÁTA za účetní období 45 097 40 881
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

(tis. Kč)

Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fondy Oceňovací rozdíly 
Nerozdělený zisk 

minulých let
Zisk / Ztráta CELKEM 

Zůstatek k 1.1.2008  74 000 8 257 8 463 790 43 631 31 601 166 742

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do hospodářského 
výsledku  

0 0 0 2 512 0 0 2 512

Čistý zisk/ztráta za účetní období  0 0 0 0 0 40 881 40 881

Dividendy 0 0 0 0 0 -10 000 -10 000

Převody do fondů 0 0 1 444 0 20 157 -21 601 0

Zůstatek k 31.12.2008 74 000 8 257 9 907 3 302 63 788 40 881 200 135

Zůstatek k 1.1.2009  74 000 8 257 9 907 3 302 63 788 40 881 200 135

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do hospodářského 
výsledku  

0 0 0 -3 417 0 0 -3 417

Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 0 0 45 097 45 097

Dividendy   0 0 0 0 0 -14 375 -14 375

Převody do fondů 0 0 2 143 0 -892 -1 250 1

Emise akcií 86 000 -8 257 0 0 -52 487 -25 256 0

Zůstatek k 31.12.2009 160 000 0 12 050 -115 10 409 45 097 227 441
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PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

Rok končící 31. prosincem 2009 (v tis. Kč) 

 

 

 

VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU 

1. KONSOLIDUJÍCÍ ÚČETNÍ JEDNOTKA – EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. 

1.1. Charakteristika a hlavní aktivity konsolidačního celku 

Evropská Cestovní Pojišťovna,a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23. 4. 1993 (IČ 
49240196). 
 
Akcionáři společnosti jsou:  
Europaeiske Rejseforsikring A/S, Dánsko75 % 
Europäische Reiseversicherung AG, SRN15 % 
Europäische Reiseversicherung AG, Rakousko 10 % 
 

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 16. 9. 1993. D ne 28.  11. 2001 
společnost požádala Ministerstvo financí o vydání povolení k pojišťovací činnosti v souladu se 
zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen „zákon“). Ministerstvo f inancí 
vydalo dne 23. 1. 2002 rozhodnutí č. 322/2732/2002, ve kterém uvedlo rozsah povolené pojišťovací 
činnosti. 

Společnost se zabývá pojišťovací činností od října 1993 a poskytuje komplexní cestovní pojištění do 
zahraničí zahrnující úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění majetku, odpovědnosti za 
škodu, pojištění zrušení zájezdu a pojištění dalších finančních ztrát, které mohou vzniknout v 
souvislosti s cestováním. Všechny smlouvy jsou uzavírány na území České republiky. Toto pojištění 
spadá do odvětví č. 18 neživotního pojištění, Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo 
pobytu mimo místa svého trvalého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně 
souvisejících s cestováním (asistenční služby). Společnost dále poskytuje asistenční služby osobám na 
cestách a služby makléře. 

Dne 22. 9. 2009 společnost požádala Českou národní banku o rozšíření rozsahu povolené pojišťovací 
činnosti o odvětví č. 1, 2, 7, 13 písm. d), 15, 16 písm. a), c), f), i), j) a 17 neživotních pojištění. 
Česká národní banka vydala dne 15. 12. 2009 rozhodnutí č. j. 2009/9875/570, ve kterém povoluje 
rozšíření pojišťovací činnosti o výše uvedená odvětví. 

1.2. Sídlo společnosti 

Evropská Cestovní Pojišťovna,a.s. 
Křižíkova 237/36a 
186 00 Praha 8 

1.3. Orgány společnosti k 31. 12. 2009 

Představenstvo: 
JUDr. Vladimír Krajíček, Praha - předseda 
Ing. Hana Axmannová, Praha - členka 
Mgr. Ondřej Rušikvas, Hostivice – člen 
Ing. Libor Dvořák, Čelákovice – člen (od 27. 5. 2009) 

Dozorčí rada: 
Dr. Johann-Dietrich von Hülsen, Německo – předseda (od 1. 6. 2009) 
Mag. Wolfgang Lackner, Rakousko – místopředseda 
Stefan Uwe Holzhauser, Německo – člen 
 
Richard Bader, Německo – předseda (do 27. 5. 2009) 

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se 
děje tak, že k vytištěné či napsané firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové 
představenstva. 

1.4. Organizační struktura 

Společnost je rozdělena do tří úseků – úsek korporátního pojištění, úsek privátního pojištění a 
ekonomický úsek. Tyto úseky jsou dále členěny na oddělení. Generální ředitel řídí přímo oddělení 
lidských zdrojů, právní a interního auditu a sekretariát společnosti. 
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1.5. Právní poměry 

Ke dni sestavení konsolidované účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se 
zákonem, dále se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, a se zákonem č. 
38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, 
v platném znění. 

1.6. Podnikatelská seskupení 
 

Obchodní jméno, sídlo podíl na vlastnických podíl na hlasovacích  
 právech v % právech v % 

Konsolidované podniky 
EUROALARM Assistance Prague, s.r.o. 100 100 
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 
 
Etics ITP, s.r.o. 100 100 
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 

Nekonsolidované podniky 
Euro-Center Holding A/S 16 2/3 16 2/3 
Frederiksberg Allé 3, Copenhagen, Denmark 
European Assistance Holding GmbH 10 10 
Vogelweidestrasse 5, Munich, Germany 

1.7. Základní postupy účtování a oceňování používané společností 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu s e z ákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 S b. , kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502“), českými účetními 
standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 502, a dalšími souvisejícími předpisy a 
vyhláškou ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění (dále jen „vyhláška 500“), 
českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 500, a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku reálnou hodnotou a 
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 
schopnosti účetní jednotky pokračovat v činnosti v dohledné budoucnosti. 

Konsolidovaná účetní závěrka mateřské společnosti zahrnuje mateřskou společnost a její dceřiné 
společnosti. Účetní závěrka byla sestavena za účetní rok končící 31. 12. 2009. 

 

 

 
OBECNÝ OBSAH 

2. ZÁSADNÍ POSTUPY ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ POUŽITÉ PŘI SESTAVENÍ KONSOLIDOVANÉ 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 
platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502“), českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky 502, a dalšími souvisejícími předpisy. 

2.1. 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. 

2.2. Poplatky za asistenční služby  

Poplatky za poskytované asistenční služby se účtují k okamžiku uzavření asistenčního případu a jsou 
vykázány na netechnickém účtu v položce ostatní výnosy. 

2.3. Náklady na pojistná plnění 

Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu 
zlikvidovaných pojistných událostí a dále zahrnují externí a interní náklady pojišťovny spojené s 
likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o přijaté regresy a jiné obdobné 
nároky pojišťovny.  
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O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení 
výše plnění. 

2.4. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 

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

2.5. Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy 

Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání 
pojistných smluv v průběhu běžného účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících 
účetních období.  

Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z 
celkové výše nákladů na provize vzniklých v běžném období a je vypočtena na základě poměru hrubé 
výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému 
za účetní období. 

2.6. Převody nákladů souvisejících s pojištěním mezi technickými účty a netechnickým účtem 

Během účetního období jsou administrativní náklady účetní jednotky související s pojištěním účtovány 
na netechnický účet. Náklady jsou následně rozděleny mezi náklady na likvidaci pojistných událostí, 
pořizovací náklady na pojistné smlouvy, správní režii (technický účet), náklady na správu investic a 
ostatní netechnické náklady (netechnický účet). Klíčem k rozdělení nákladů je jejich přiřazení 
k jednotlivým nákladovým střediskům společnosti, u kterých je kvalifikovaným odhadem definován v 
souladu s obsahovou náplní nákladového střediska poměr nákladů připadající na náklady na likvidaci 
pojistných událostí, pořizovací náklady na pojistné smlouvy, správní režii, náklady na správu investic 
a netechnických nákladů. Náklady na provozování asistenční služby jsou převedeny z netechnického 
účtu na náklady na likvidaci pojistných událostí v poměru odpovídajícímu podílu výnosů od 
konsolidující účetní jednotky (v průběhu konsolidace následně vyloučených) k celkovým výnosům 
asistenční společnosti. 

Tímto způsobem nejsou převedeny daně a poplatky a ostatní náklady nesouvisející s pojištěním a 
zajištěním (včetně nákladů na asistenční služby). 

2.7. Převod výnosů z realizace finančního umístění mezi technickým a netechnickým účtem 

Během účetního období jsou výnosy z realizace finančního umístění účtovány na netechnický účet. Na 
konci účetního období jsou výnosy z finančního umístění kryjícího prostředky technických rezerv 
přeúčtovány na technický účet. 

2.8. Rezerva na nezasloužené pojistné 

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se 
vztahuje k budoucím účetním obdobím, a její výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných 
podle j ednotlivých pojistných smluv za p oužití m etody "pro rata te mporis". U vybraných smluv 
dlouhodobého pojištění se do rezervy zahrnuje neprocestované předepsané pojistné. 

2.9. Rezerva na pojistná plnění 

Rezervy na pojistná plnění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události: 
• hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované (RBNS), 
• do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR). 

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

U pojistných událostí, které do konce běžného účetního období vznikly, ale nebyly pojišťovně hlášeny 
(IBNR), je výše rezervy na pojistná plnění stanovena na základě matematicko-statistické analýzy ve 
výši 2,2 % ze zaslouženého hrubého pojistného. 

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž hodnotu veškerých odhadnutých externích nákladů 
spojených s likvidací pojistných událostí. 

Rezerva se snižuje o odhad hodnoty návratných regresů, které byly nebo budou uplatněny vůči 
osobám, které za škodu způsobenou pojistnou událostí odpovídají, případně vůči jiným pojišťovnám. 

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná plnění za věrně zobrazenou na 
základě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se 
může lišit v důsledku následných událostí nebo nově zjištěných skutečností, které mohou mít za 
následek významné změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce 
toho období, ve kterém jsou zjištěny. Použité postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány. 

2.10. Rezerva na prémie a slevy 

Rezerva na prémie a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami. Rezerva je tvořena v 
případech, kdy pojišťovně vzniká vzhledem k dosaženému objemu pojistného povinnost vyplatit 
pojistníkovi zpět část pojistného vztahujícího se k běžnému účetnímu období. 
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Změny stavu rezervy na prémie a slevy společnost vykazuje v položce „Prémie a slevy“ výkazu zisků 
a ztrát. 

2.11. Vyrovnávací rezerva 

Na základě novely vyhlášky č. 303/2004 Sb. byla vyrovnávací rezerva v roce 2006 rozpuštěna. 

2.12. Jiné rezervy 

Společnost netvoří jiné technické rezervy. 

2.13. Podíl zajistitelů na pojistně 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 a 
způsobů zúčtování se zajistiteli. Společnost vykazuje podíl zajistitelů na rezervě na nezasloužené 
pojistné a na rezervě na pojistná plnění. Zajistitel se nepodílí na dalších pojistně technických 
rezervách. 

2.14. Finanční umístění 

2.14.1. Dluhopisy 

Dluhopisy jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně. 

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhopisů držených k datu účetní 
závěrky. Prémie či diskont jsou rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data 
splatnosti metodou efektivní úrokové míry.  

2.14.1.1. Dluhopisy držené do splatnosti 

Dluhopisy jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a 
jejichž hodnocení bylo alespoň dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno 
na úrovni České republiky nebo vyšší (dále jen „dluhopisy zemí OECD“) držené do splatnosti jsou 
vykazovány v rozvaze v amortizované hodnotě. 

Ostatní dluhopisy držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu. V 
souladu s vyhláškou č. 502/2002 Sb., v platném znění, jsou oceňovací rozdíly vykázány ve vlastním 
kapitálu. 

2.14.1.2. Realizovatelné dluhopisy 

Realizovatelné dluhopisy jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu. V s ouladu s  
vyhláškou č. 502/2002 Sb., v platném znění, jsou oceňovací rozdíly vykázány ve výsledovce. 

Amortizovanou hodnotou se rozumí cena použitá při prvotním zachycení v účetnictví (pořizovací ceny) 
zvýšená o naběhlé příslušenství a upravená o amortizaci diskontu/prémie a snížená o opravné 
položky. 

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo 
na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena 
k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky, a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li 
tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota 
stanovena metodou kvalifikovaného odhadu. 

2.14.2. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 

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

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

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

Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem denominovány v cizí měně, je jejich 
hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kursový rozdíl se stává 
součástí přecenění reálnou hodnotou. 

Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenění pořizovací 
cenou. 

2.14.3. Depozita u finančních institucí 

Depozita u b ank jsou k  okamžiku pořízení účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního 
období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých depozit u finančních 
institucí je reálná hodnota představována nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků. 
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Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu 
aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kursový rozdíl se stává součástí přecenění. Změna reálné 
hodnoty se účtuje výsledkově. 

2.14.4. Půjčky 

Půjčky jsou k okamžiku poskytnutí účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou 
tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. U krátkodobých půjček je reálná hodnota představována 
nominální hodnotou včetně časového rozlišení úroků. 

2.15. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v 
pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen. Roční 
odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. 

Společnost si stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku: 
skupina metoda sazba % 
software lineární 33,3 
stroje, přístroje, PC lineární 33,3 
nábytek, vybavení lineární 20 
osobní automobily lineární 20 
budovy, rekonstrukce lineární 2 - 25 

2.16. Přepočty cizích měn 

Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kursem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který 
je platný ke dni vzniku účetního případu.  

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kursu ČNB 
platného k  danému dni. Pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kursové zisky a ztráty 
výsledkově. 

2.17. Stanovení opravných položek 

Opravné položky jsou vytvářeny k  pohledávkám. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles 
hodnoty jednotlivých pohledávek stanovený na základě posouzení rizik vedením společnosti.  

Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka ve  
výši rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období. 

2.17.1. Opravné položky k pohledávkám za pojistníky 

Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich 
návratnosti. Opravné položky jsou tvořeny jednak paušálně na základě věkové struktury pohledávek 
a dále zohledňují riziko neplacení pro některé individuální případy.  

2.18. Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná 
daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a 
veškeré doměrky a vratky za minulá období.  

Odložená daň vychází z veškerých rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím 
očekávané sazby platné pro následující období.  

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

2.18.1. Rezerva na daň z příjmů 

Rezerva na daň z příjmů se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné 
daně z příjmů právnických osob. O jejím použití se účtuje v okamžiku podání daňového přiznání. 

2.19. Systém a metoda konsolidace 

Pro konsolidaci dceřiných podniků byla použita metoda plné konsolidace. Nebyly konsolidovány žádné 
přidružené podniky, a tudíž nebyla nikde použita metoda ekvivalence. 

2.20. Transakce vyloučené z konsolidované účetní závěrky 

V rámci konsolidace se vylučují veškeré bilanční zůstatky, výnosy, náklady a nerealizované zisky a 
ztráty plynoucí z transakcí uskutečněných mezi společnostmi zahrnutými do konsolidačního celku. 
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3. POPIS T RANSFORMACE I NFORMACÍ Z  INDIVIDUÁLNÍCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK DO 
KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

3.1. Přetřídění a úpravy položek účetních závěrek konsolidující účetní jednotky a 
konsolidovaných účetních jednotek 

Jednotlivé položky účetní závěrky konsolidované účetní jednotky jsou přetříděny tak, aby odpovídaly 
struktuře konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát. Tyto výkazy vycházejí ze 
struktury dané účetními předpisy, jimiž se řídí konsolidující účetní jednotka. 

Vzhledem k tomu, že konsolidované jednotky používají stejné principy oceňování a odepisování, které 
jsou totožné s konsolidačními postupy, není potřeba provést úpravu položek individuálních účetních 
závěrek. 

3.2. Sumarizace údajů účetních závěrek konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných 
účetních jednotek 

Konsolidující účetní jednotka sečte přetříděné a upravené údaje ze své individuální účetní závěrky 
s přetříděnými a upravenými údaji z individuálních závěrek konsolidovaných účetních jednotek. 

3.3. Vyloučení účtů vzájemných operací mezi konsolidující účetní jednotkou a 
konsolidovanými účetními jednotkami 

3.3.1. Vyloučení operací bez vlivu na hospodářský výsledek 

Při sestavení konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát se vyloučí vzájemné 
pohledávky a závazky a náklady a výnosy mezi všemi jednotkami zahrnutými do konsolidačního 
celku, které mají vliv na stav majetku, závazků a výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce.  

3.3.2. Vyloučení operací s vlivem na hospodářský výsledek 

Při sestavení konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisků a ztrát se vyloučí vzájemné 
operace s významným vlivem na hospodářský výsledek konsolidačního celku. 

Jelikož konsolidující účetní jednotka drží v konsolidovaných účetních jednotkách 100 % podíly, nejsou 
při sestavování konsolidované rozvahy vyčleňovány podíly menšinových vlastníků na vlastním 
kapitálu a hospodářském výsledku konsolidovaných účetních jednotek. 

 

4. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ  

4.1. Změna účtování dluhopisů zemí OECD držených do splatnosti 

V souladu se změnou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví začala společnost od 1. 1. 2009 oceňovat 
dluhopisy držené do splatnosti zemí OECD amortizovanou hodnotou. V minulých účetních obdobích 
byly tyto dluhopisy oceňovány reálnou hodnotou a změna reálné hodnoty byla vykazována ve 
vlastním kapitálu. K 1. 1. 2009 společnost jednorázově vypořádala oceňovací rozdíly těchto dluhopisů 
vykázané k 31. 12. 2008 ve vlastním kapitálu s příslušnou položkou finančního umístění. 

5. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 

Dne 18.  2. 2009 b yl rozhodnutím valné hromady na výšen z ákladní k apitál z  vlastních zdrojů 
společnosti na 160 000 tis. Kč. Toto navýšení bylo dne 10. 3. 2009 zapsáno do obchodního rejstříku. 
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ZVLÁŠTNÍ OBSAH 

 
 

6. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ 
 2009 2008 
Hrubá výše předepsaného pojistného 236 120 268 359 
Hrubá výše zaslouženého pojistného 238 035 259 610 
Hrubé náklady na pojistná plnění 77 789 85 113 
Hrubé provozní náklady 108 549 114 563 
Výsledek zajištění - 16 553 - 13 777 

7. PŘEHLED VYPLACENÝCH PROVIZÍ 

Celková výše vyplacených získatelských provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 51 962 tis. 
Kč (2008: 56 231 tis. Kč), z toho: brutto částka 52 048 tis. Kč (2008: 57 769 tis. Kč), časové 
rozlišení - 86 tis. Kč (2008: - 1 538 tis. Kč). 

 

 

 
OSTATNÍ ÚDAJE 

8. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK  

Dlouhodobý ne hmotný m ajetek k 31. 12. 2009 představoval software, jehož zůstatková účetní 
hodnota činila 3 783 tis. Kč (2008: 1 463 tis. Kč), zůstatek účtu pořízení software ve výši 
3 511 tis. Kč (2008: 2 089 tis. Kč)., a zůstatek účtu zřizovacích výdajů ve výši 26 tis. Kč 
(2008: 48 tis. Kč). 

9. FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ 

9.1. Pořizovací cena a reálná hodnota finančního umístění 
 

 pořizovací cena reálná hodnota 
 2009 2008 2009 2008 
Cenné papíry, z toho:  170 008 185 668 171 160 192 298 
- s proměnlivým výnosem 8 324 8 324 8 324 8 324 
- s pevným výnosem realizovatelné 29 763 0 29 845 0 
- s pevným výnosem drž. do splatn. 131 921 177 344 132 991 183 974 
Depozita u bank 86 961 51 733 86 961 51 733 
Celkem 256 969 237 401 258 121 244 031 

Společnost v roce 2009 neobdržela žádné podíly na ziscích plynoucí z podílů v jiných společnostech. 

10. POSKYTNUTÉ PŮJČKY 

Společnost neeviduje k 31. 12. 2009 žádné poskytnuté krátkodobé půjčky (2008: 0 Kč). 

11. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

11.1. Opravné položky k pohledávkám 

K 31. 12. 2009 byly stanoveny opravné položky ve výši 1 116 tis. Kč (2008: 1 435 tis. Kč). 

11.2. Ostatní pohledávky 
 2009 2008 
Pohledávky za podniky ve skupině 9 362 2 831 
Provozní zálohy podnikům ve skupině 3 110 3 358 
Ostatní provozní zálohy 315 2 730 
Odložená daňová pohledávka 392 323 
Zaplacené zálohy na daně 11 178 13 512 
Pohledávky pojistné – pojištění insolvence 17 917 19 288 
Pohledávky – předepsaná depozita insolvence 32 411 43 942 
Ostatní pohledávky 4 824 3 047 
Opravné položky - 589 - 390 
Celkem 78 920 88 641 

Pohledávky týkající se pojištění insolvence (pojistné + předepsaná depozita) vznikly na základě 
zprostředkovatelské smlouvy o sjednávání pojištění insolvence společností Etics ITP jako 
zprostředkovatele pro Europäische Reiseversicherung AG jako pojistitele. 
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11.3. Pohledávky a závazky z pasivního zajištění 

Společnost vykazuje pasivní saldo závazků vůči zajistitelům ve výši 26 717 tis. Kč 
(2008: 28 344 tis. Kč), z toho vůči podnikům ve skupině 24 046 tis. Kč (2008:  25 510 tis. Kč). 

Společnost eviduje depositum, které je poskytnuto zajistiteli ve výši 26 717 tis. Kč 
(2008: 28 344 tis. Kč), z toho deposita od podniků ve skupině 24 046 tis. Kč (2008: 25 510 tis. Kč). 
Toto depositum kryje podíl zajistitelů na technických rezervách kvótového zajištění. 

11.4. Ostatní závazky 
 2009 2008 
Závazky vůči podnikům ve skupině 0 348 
Přijaté zálohy od podniků ve skupině 1 901 547 
Ostatní přijaté provozní zálohy 275 276 
Závazky k zaměstnancům 2 502 2 432 
Daňové závazky 2 054 3 310 
Zúčtování pojistného - pojištění insolvence 22 056 22 961 
Přijatá depozita insolvence 65 602 76 449 
Ostatní závazky 2 029 2 087 
Celkem 96 419 108 410 

Závazky týkající se pojištění insolvence vznikly na základě zprostředkovatelské smlouvy o sjednávání 
pojištění insolvence společností Etics ITP jako zprostředkovatele pro Europäische Reiseversicherung 
AG jako pojistitele. Jedná se o inkasované pojistné a deposita z pojištění insolvence. 

11.5. Krátkodobé pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině 
 pohledávky závazky 
 2009 2008  2009 2008 
Europaeiske Rejseforsikring, Dánsko 0 4  984 347 
Europäische Reiseversicherung, SRN 6 687 1 966  630 225 
Compania Europea, Španělsko 35 88  0 0 
Europeiska Försäkring. Švédsko 2 303 111  287 0 
Almeda/Mercur Assistance, SRN 3 2  0 0 
ERGO Lietuva, Litva 30 41  0 0 
ERGO Latvija, Lotyšsko 0 4  0 0 
ERGO Kindlostuse AS, Estonsko 32 0  0 0 
Russ, Rusko 207 615  0 0 
D.A.S., Česká republika 65 0  0 0 
Euro-Center Holding, Dánsko 3 110 3 358  0 323 
Celkem 12 472 6 189  1 901 895 

11.6. Dlouhodobé pohledávky a závazky (doba splatnosti nad pět let) 

Společnost neeviduje k 31. 12. 2009 žádné dlouhodobé pohledávky (2008: 0 Kč) ani závazky (2008: 
0 Kč). 

12. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
 majetek pořízení, zálohy celkem 
Pořizovací cena k 31. 12. 2008  26 217 108 26 325 
Přírůstky  3 164 0 3 164 
Úbytky  5 041 108 5 149 
Pořizovací cena k 31. 12. 2009  24 340 0 24 340 
Oprávky k 31. 12. 2008  17 010 0 17 010 
Odpisy  4 581 0 4 581 
Úbytky  4 773 0 4 773 
Oprávky k 31. 12. 2009  16 818 0 16 818 
Zůstatková cena k 31. 12. 2008  9 207 108 9 315 
Zůstatková cena k 31. 12. 2009  7 522 0 7 522 

13. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV A AKTIV 

13.1. Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 

Společnost vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek účtu časového rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné 
smlouvy ve výši 6 097 tis. Kč (2008: 6 011 tis. Kč). 

13.2. Dohadné položky aktivní a náklady příštích období 

Společnost vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek účtu dohadných položek aktivních ve výši 2 839 tis. Kč 
(2008: 607 tis. Kč). Na tomto účtu se vykazuje zejména dohad výnosů vyplývajících z vyúčtování 
zajištění a z výnosů vyplývajících z poskytnutých asistenčních služeb v  prosinci, k teré b udou 
vyfakturovány v následujícím účetním období. 

Společnost vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek účtu nákladů příštích období ve výši 
4 622 tis. Kč (2008: 6 077  tis. Kč), z čehož 2 570 tis. Kč (2008: 5 340 tis. Kč) představují zaplacené 
provize týkající se následujících účetních období. 
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13.3. Dohadné položky pasivní 

Společnost vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek účtu dohadných položek pasivních ve výši 15 870 tis. Kč 
(2008: 15 924 tis. Kč). Na účtu dohadných položek pasivních společnost vykazuje dohad nákladů za 
služby spotřebované v účetním období, ale v tomto období nevyfakturované, dohad nákladů na 
odměny zaměstnanců společnosti spojených se splněním plánu roku 2009, které budou vyplaceny v 
příštím účetním období, dohad nákladů na superprovize vztahující se k období roku 2009 a dohad 
kvótového zajištění. 

14. VLASTNÍ KAPITÁL 

14.1. Základní kapitál 

Registrovaný základní kapitál se skládá ze zaknihovaných akcií na jméno. Jedná se o 303 akcií v 
nominální hodnotě 500 tis. Kč, 41 akcií v nominální hodnotě 100 tis. Kč a 88 akcií v nominální 
hodnotě 50 tis. Kč. Všechny akcie jsou v zaknihované podobě. K 31. 12. 2009 bylo splaceno 100 % 
základního kapitálu, tj. 160 000 tis. Kč.  

Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona s ohledem na pojistné odvětví, 
ve kterém společnost oprávněně podniká. 

14.2. Přehled pohybů vlastního kapitálu 
 

 základní emisní zisk/ztráta nerozd. zisk oceň.rozdíl zák. rez. celkem 
 kapitál ážio běž. obdobíneuhr. ztráta z přec.maj. fond 
Zůstatek k 1. 1. 2009 74 000 8 257 40 881 63 788 3 302 9 907 200 135 
Emise akcií 86 000 - 8 257 - 25 256 - 52 487 0 0 0 
Dividendy (97 123 Kč na akcii) 0 0 - 13 597 0 0 0 - 13 597 
Dividendy (19 424 Kč na akcii) 0 0 - 389 0 0 0 - 389 
Dividendy (9 712 Kč na akcii) 0 0 - 389 0 0 0 - 389 
Příděl do rezervního fondu 0 0 - 1 250 -893 0 2 143 0 
Nerozdělený zisk 0 0 0 0 0 0 0 
Rozdíl z přecenění majetku 0 0 0 0 -3 417 0 -3 417 
Zisk za rok 2009 0 0 45 097 0 0 0 45 097 
Zůstatek k 31. 12. 2009 160 000 0 45 097 10 408 -115 12 050 227 440 

14.3. Rozdělení zisku vytvořeného v běžném období 
 

Valné hromady rozhodly o následujícím rozdělení zisku vytvořeného v běžném účetním období: 
 
Zisk běžného období 45 097 
Příděl do zákonného rezervního fondu - 1 524 
Výplata dividend - 28 765 
Převod na účet nerozděleného zisku 14 808 

14.4. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu 
 2009 2008 
Zůstatek k 1. 1.  3 302 790 
Změna reálné hodnoty (bez zaj. derivátů)  304 3 127 
Odúčtování salda při prodeji, či trvalém snížení hodnoty 
či splatnosti  16 0 
Odúčtování salda při změně vykazování SD - 4 562 0 
Změna odložené daně  825 - 615 
Zůstatek k 31. 12.  - 115 3 302 

15. TECHNICKÉ REZERVY 

15.1. Rezerva na pojistná plnění 

Rozdíl mezi hrubou výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 1. 1. 2009, platbami, které se týkaly 
pojistných událostí zohledněných v této rezervě, a stavem této rezervy k 31. 12. 2009 představuje 
výsledek likvidace pojistných událostí. 

 

 2009 2008 
Výsledek likvidace pojistných událostí 4 806 2 907 

15.2. Rezerva na prémie a slevy  

Tato rezerva byla v roce 2009 vytvořena ve výši 974 tis. Kč (2008: 1 268 tis. Kč).  
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15.3. Vyrovnávací rezerva 
 2009 2008 
Stav ke konci roku 0 0 

Společnost nevytváří žádné fondy vykazované v položce A.IV nebo A.V pasiv ke stejnému účelu jako 
použití vyrovnávací rezervy. 

16. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

16.1. Pojistné prémie a slevy 

V roce 2009 činila výše poskytnutých pojistných prémií a slev 2 851 tis. Kč (2008: 3 555 tis. Kč). Z 
toho výše objemových bonusů činila 2 512 tis. Kč (2008: 3 145 tis. Kč) a výše bezeškodních bonusů 
339 tis. Kč (2008: 410 tis. Kč). 

V souladu s postupem uvedeným v odst. 2.10. přílohy společnost dále zaúčtovala následující změny 
stavu rezervy na prémie a slevy: 
 2009 2008 
Tvorba rezervy 974 1 268 
Použití rezervy 1 268 1 439 
Změna stavu rezervy - 294 - 171 

16.2. Podíl zajistitele na ostatních technických nákladech 

Podíl zajistitele na ostatních technických nákladech společnosti činil v roce 2009 0 Kč (2008: 0  Kč). 

16.3. Správní náklady 
 2009 2008 
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 11 241 9 887 
Nájemné 1 777 1 748 
Údržba a vybavení kanceláří 1 341 1 188 
Odpisy hmotného a nehmotného majetku 1 783 1 675 
Poradenství 573 679 
Softwarové služby 835 492 
Cestovní náklady 438 492 
Ostatní správní náklady 2 614 2 565 
Správní náklady celkem 20 602 18 726 

V položce osobních nákladů jsou uvedeny pouze osobní náklady zaměstnanců administrativy 
konsolidující účetní jednotky. Osobní náklady zaměstnanců sjednávajících pojištění jsou vykázány 
v pořizovacích nákladech na pojistné smlouvy a v roce 2009 činily 17 547 tis. Kč (2008: 
18 275 tis.Kč). V nákladech na pojistná plnění jsou vykázány osobní náklady zaměstnanců 
zabezpečujících likvidaci pojistných událostí, které v roce 2009 činily 4 211 tis. Kč (2008: 
4 138 tis. Kč) a poměrná část osobních nákladů zaměstnanců zabezpečujících asistenční služby ve 
výši 3 262 tis Kč (2008: 4 707 tis Kč). Osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících správu investic 
jsou vykázány v nákladech na správu finančního umístění a v roce 2009 činily 91 tis. Kč (2008: 
80 tis. Kč). Ostatní osobní náklady zaměstnanců konsolidovaných účetních j ednotek j sou uv edeny 
v ostatních nákladech na netechnickém účtu a v roce 2009 činily 24 568 tis. Kč (2008: 14 698 tis. Kč) 

16.4. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a přijaté odměny za roky 2009 a 2008: 
 

 počet celkem mzdy pojištění soc. náklady 
Zaměstnanci 82 36 550 25 830 8 978 1 742 
Vedoucí pracovníci 9 24 370 19 616 3 708 1 046 
Celkem za rok 2009 91 60 920 45 446 12 686 2 788 
Zaměstnanci 73 32 372 22 470 8 019 1 883 
Vedoucí pracovníci 7 19 413 17 457 1 002 954 
Celkem za rok 2008 80 51 785 39 927 9 021 2 837 

Členům statutárních orgánů nebyly v roce 2009 vyplaceny žádné odměny spojené s členstvím v 
těchto orgánech. 

16.5. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Společnost vykazuje k 31. 12. 2009 závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 
1 010 tis. Kč (2008: 1 049 tis. Kč), ze kterých 706 tis. Kč (2008: 733 tis. Kč) představují závazky ze 
sociálního zabezpečení a 304 tis. Kč (2008: 316 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. 
Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti. 

16.6. Stát – daňové závazky a dotace 

Společnost vykazuje k 31 .12. 2009 daňové závazky ve výši 1 044 tis. Kč (2008: 2 261 tis. Kč). 
Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti. 

23/26



16.7. Informace o odměnách statutárním auditorům 

Odměna statutárnímu auditorovi je vykázána v ostatních nákladech společnosti a v roce 2009 činila 
1 102 tis. Kč (2008: 1 065 tis. Kč). 

16.8. Faktický koncern 

Společnost nemá s většinovým akcionářem Europaeiske Rejseforsikring A/S, Dánsko, uzavřenu 
ovládací smlouvu. 

16.9. Převody nákladů mezi technickými účty a netechnickým účtem 

V roce 2009 byly převedeny náklady z netechnického účtu v celkové výši 70 360 tis. Kč (2008: 
74 495 tis. Kč), z toho 13 773 tis. Kč (2008: 16 163 tis. Kč) na technický účet nákladů na pojistná 
plnění, 35 985 tis. Kč (2008: 39 606 tis. Kč) na technický účet pořizovacích nákladů na pojistné 
smlouvy a 20 602 tis. Kč (2008: 18 726 tis. Kč) na technický účet správní režie. 

16.10. Převod výnosů z finančního umístění mezi technickým a netechnickým účtem 

V roce 2009 byly převedeny výnosy z finančního umístění z netechnického účtu na technický účet ve 
výši 2 510 tis. Kč (2008: 2 748 tis. Kč). 

16.11. Přehled ostatních výnosů na netechnickém účtu 

 2009 2008 

Tržby za poskytnuté asistenční služby: 
podniky ve skupině: 
Europäische Reiseversicherung, SRN 31 758 14 975 
Europaeiske Rejseforsikring, Dánsko 6 151 23 
Compania Europea, Španělsko 120 175 
Europeiska Försäkring, Švédsko 8 337 267 
Euro-Alarm, Dánsko 0 123 
Almeda/Mercur Assistance, SRN 35 36 
ERGO Estonia 754 547 
ERGO Latvia 390 470 
ERGO Lithuania 892 1 103 
Russ, Rusko 1 012 766 
Multiassistnecia Europea, Španělsko 7 27 
D.A.S., Česká republika 780 680 
D.A.S., SRN 11 0 
Celkem podniky ve skupině 50 247 19 192 
Tržby za prodej ostatním partnerům 1 775 3 097 
Celkem tržby za poskytnuté asistenční služby 52 022 22 289 

Ostatní:: 
podniky ve skupině: 
Europäische Reiseversicherung, SRN 6 083 5 606 
Europaeiske Rejseforsikring, Dánsko 1 149 0 

Ostatní partneři: 

Provize za správu pojištění insolvence 0 - 209 
Poskytnuté ostatní služby 0 0 
Kurzové zisky 1 530 2 578 
Tržby z prodeje hmotného majetku 515 0 
Ostatní 281 831 
Celkem ostatní 9 558 8 806 

Ostatní výnosy celkem 61 580 31 095 

16.12. Přehled ostatních nákladů na netechnickém účtu 

 2009 2008 
Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 24 568 14 698 
Softwarové služby 205 80 
Kurzové ztráty 4 229 2 982 
Náklady na audit a daňové služby 1 516 1 420 
Poštovní a telekomunikační služby 1 711 1 056 
Členské příspěvky 644 633 
Nájemné 2 057 1 469 
Cestovní náklady 739 392 
Odpisy hmotného a nehmotného majetku 1 173 705 
Ostatní 7 516 5 210 

Ostatní náklady celkem 44 358 28 645 

24/26



16.13. Výsledek netechnického účtu 

K 31. 12. 2009 činil výsledek netechnického účtu 21 590 tis. Kč (2008: 6 975 tis. Kč). 

16.14. Hospodářský výsledek před zdaněním 

K 31. 12. 2009 činil hospodářský výsledek před zdaněním 57 227 tis. Kč (2008: 52 162 tis. Kč). 

17. DANĚ 

17.1. Daň splatná 

Splatná daň z příjmu za zdaňovací období 2009 činí 12 187 tis. Kč (2008: 11 206 tis. Kč). 

17.2. Daň odložená 

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky: 
 

 pohledávky závazky rozdíl 
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Hmotný majetek 0 0 287 289 - 287 - 289 
Nehmotný majetek 0 1 14 0 - 14 1 
Pohledávky 148 222 0 0 148 222 
Ostatní 244 100 0 0 244 100 
Dopad do výkazu zisku a ztráty 392 323 301 289 91 34 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 0 0 825 0 - 825 
Dopad do vlastního kapitálu 0 0 0 825 0 - 825 

Odložená daňová pohledávka/závazek 392 323 301 1 114 91 - 791 

18. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI  

Dne 5. 1. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, ve kterém povoluje rozšíření 
pojišťovací činnosti společnosti (viz. odst. 1). 
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Pojištění on-line:  www.evropska.cz
Zákaznická linka:  221 860 860

Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.

Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8
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