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V seznamu odpovědných pojistných matematiků
vedeném Ministerstvem financí ve smyslu § 23 zákona
č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojiš�ovnictví) došlo 
ke změně kontaktní adresy u odpovědného pojistného
matematika č. 043 pana

Dimitri Lansu

Původní adresa: POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA,
a. s., Na Rybníčku 1329/5, Praha 2, PSČ 120 00
Nová adresa: Ladova 5, Praha 2, PSČ 128 00

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
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Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků

Referent: Ing. Nesvadba, tel.: 25704 - 2688 Č.j.: 32/99 377/2004-325

Ministerstvo financí  podle  zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojiš�ovnictví a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojiš�ovnictví), ve znění pozdějších
předpisů, vede seznam zapsaných odpovědných pojist-
ných matematiků a podle ustanovení § 23 odst. 9 tohoto
zákona zveřejňuje seznam odpovědných pojistných
matematiků a jeho změny ve Finančním zpravodaji 
v následujícím znění:

Odpovědný pojistný matematik pořadové č. 049:
Mgr. Dana Chládková
Kontaktní adresa: Jasmínová 42, Praha 10, PSČ 106 00
Zapsán dne: 22. 9. 2004   

Úplný seznam odpovědných pojistných matematiků
vedený Ministerstvem financí je přístupný na interne-
tové adrese: www.mfcr.cz

Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
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Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk

Referent: Ing. Jaromír Nesvadba, tel.: 25704 - 2688 Č.j.: 32/96 496/2004-325
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Vláda svým usnesením ze dne 26. listopadu 2003 
č. 1201 umožnila odložení splátek návratných finanč-
ních výpomocí - půjček, poskytovaných Ministerstvem
zemědělství v letech 1991 - 1995 včetně, splatných 
ke dni 30. listopadu 2003, a to o 2 roky. Prodloužení
splátek se týkalo jen návratných finančních výpomocí -
půjček neuhrazených do 30. 11. 2003.  

Příjemci těchto půjček se dopustili dnem 1. 12. 2003
porušení rozpočtové kázně podle § 77 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
a podle ustanovení § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pra-
vidlech hospodaření s rozpočtovým prostředky České
republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla
republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Všem výše uvedeným příjemcům půjček by měl být
příslušným finančním úřadem vyměřen odvod a sdě-
leno penále za porušení rozpočtové kázně. Proto
Ministerstvo financí vydává pro všechny příjemce půj-
ček, na které se vztahuje usnesení vlády č. 1201/2003,
následující Rozhodnutí.

Příjemci rozhodnutí jsou:

Příjemci návratných finančních výpomocí - půjček
poskytovaných Ministerstvem zemědělství v letech 1991
- 1995 včetně, splatných ke dni 30. listopadu 2003, 
na které se vztahuje usnesení vlády č. 1201 ze dne 26.
11. 2003 včetně „Předpisu pro řešení návratných 
finančních výpomocí - půjček poskytovaných v letech
1991 - 1995 včetně v agropotravinářském komplexu  -
odložení splátek splatných ke dni 30. listopadu 2003 
o dva roky“ (dále jen „Předpis“).

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo financí podle § 77 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), podle usta-
novení s 30 odst. 7 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovým prostředky České republiky
a obcí v České republice (rozpočtová pravidla repub-
liky), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 55a
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů,

promíjí 

1. povinnost odvodu, vzniklého porušením rozpo-
čtové kázně neuhrazením splátky návratné
finanční výpomoci splatné ke dni 30. 11. 2003,
jejíž splatnost byla právním úkonem Ministerstva
zemědělství ve smyslu bodů I. a II./1.a) usnesení
vlády č. 1201 ze dne 26. 11. 2003, nově stanovena.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva 
a povinnosti stanovené smlouvou o poskytnutí
půjčky a dodatkem ke smlouvě, uzavřeným 
ke dni 29. února 2004 ve smyslu „Předpisu“;

2. penále vztahující se k odvodu uvedenému v bodu 1.

Podle ustanovení § 55a odst. 4 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů, nejsou proti tomuto rozhodnutí opravné pro-
středky připuštěny.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav  Sobotka, v. r.
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Pokyn č. D - 264
o prominutí odvodu a penále

vydávaný v návaznosti na úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 1201
ze dne 26. 11. 2003

Referent: : Ing. Mgr. Ivana Čechová, tel.: 257 044 267 Č.j.: 52/67 070/2004 - 525
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Ministerstvo financí, podle § 17 odst. 1 a odst. 2
zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona
č. 102/2004 Sb. (dále jen „zákon“), rozhodlo k žádo-
stem poplatníků o snížení daně silniční z vozidel s nej-
větší povolenou hmotností alespoň 12 tun určených
výlučně k přepravě nákladů, takto:

Článek I

Poplatníkům daně silniční se snižuje příslušná roční
sazba daně stanovená v § 6 zákona o 100%, jsou-li
poplatníky organizační složky státu a státní fondy 
za předpokladu, že vozidla nepronajímají a fyzické
osoby, které s vozidlem nepodnikají, nevyužívají jej 
při samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvis-
losti s podnikáním (včetně pronájmu vozidla), ani
vozidlo neprovozují pro cizí potřeby na základě povo-
lení dopravního úřadu. Jsou-li poplatníky územní
samosprávné celky (kraje, obce), zdravotnická zařízení,
zařízení sociálních služeb, SOS dětské vesničky, obecně
prospěšné společnosti, občanská sdružení zdravotně
postižených, státem uznávané církve, knihovny, muzea,
archivy, galerie, divadla nebo jiná kulturní zařízení,
odborné školy nebo učiliště provozující autoškolu jako
součást výuky, snižuje se příslušná roční sazba daně sta-
novená v § 6 zákona o 100% za podmínky, že neprovo-
zují s vozidlem silniční nákladní dopravu pro cizí
potřeby, ani jim není povolena tato živnost koncesní lis-
tinou, ani vozidlo nepronajímají. 

Článek II

1. Poplatníkům daně neuvedeným v článku I, kteří
nejsou založeni za účelem podnikání a neprovozují
silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, ani jim
není povolena tato živnost koncesní listinou, ani
vozidlo nepronajímají, se příslušná roční sazba daně
včetně snížení, popřípadě zvýšení, podle § 6 zákona,
snižuje o 80%; daň činí 20% příslušné roční sazby
daně (po snížení a zvýšení, podle § 6 zákona),
nejméně 7 200,- Kč. 

2. Poplatníkům daně, jsou-li provozovateli autoškol 
a fyzickým osobám s příjmy z podnikání, které
mohou vést daňovou evidenci podle § 7b zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 
č. 438/2003 Sb., za podmínky, že neprovozují silniční
nákladní dopravu pro cizí potřeby, ani jim není
povolena tato živnost koncesní listinou, ani vozidla
nepronajímají, se snižuje příslušná roční sazba daně
včetně snížení, popřípadě zvýšení podle § 6 zákona,
o 70%; daň činí 30% příslušné roční sazby daně 
(po snížení a zvýšení, podle § 6 zákona), nejméně 
7 800,- Kč.

Článek III

1. Poplatníci daně podle Čl. II platí zálohu na daň
nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti stano-
vené tímto rozhodnutím nejpozději do 15. prosince
zdaňovacího období.

2. Toto rozhodnutí se vztahuje na daň silniční počínaje
zdaňovacím obdobím roku 2004.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se opravné prostředky nepři-
pouštějí podle § 55a odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Ministr financí:
Mgr. Bohuslav  Sobotka, v. r.
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Pokyn č. D - 270
Rozhodnutí o snížení daně silniční

Referent: Jiří Šabata, tel.: 257 042 244 Č.j.: 53/70 290/2004 - 534 ze dne 3. září 2004
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MINISTERSTVO FINANCÍ

Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví 
a penzijním připojištění

STÁTNÍ DOZOR V POJIŠŤOVNICTVÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Pracoviště: Legerova 69, Praha 1
Tel.: +420 25704 2134
Fax: +420 25704 9227
E-mail: cisa@mfcr.cz 
URL: http://www.mfcr.cz
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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

již v úvodu této výroční zprávy státního dozoru v pojiš�ovnictví za rok 2003 pokládám za vhodné poděkovat všem
těm, kteří se v  pojiš�ovnictví zasloužili o dynamický rozvoj odvětví, charakterizovaný např. růstem předepsaného
pojistného o téměř 17 % v porovnání s rokem 2002. Pojistný trh nerozkolísaly ani dopady ničivých povodní, 
po nichž se pojiš�ovny vypořádaly nejen s vysokým pojistným plněním, které znamenalo úhradu přibližně padesáti
procent celkových povodňových škod vyčíslených na téměř 70 miliard korun, ale i s následnými dopady na zajistné
smlouvy, které již odrážely nové pohledy zajiš�oven na existující míru rizika opakování živelných katastrof podob-
ného rozsahu.

Státní dozor v pojiš�ovnictví, vykonávaný Úřadem státního dozoru v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění, se 
v průběhu roku 2003 musel vypořádat nejen s trvale náročnou a rozsahem narůstající kontrolní činností, ale 
i s nezbytnou měsíční periodicitou kontrol hospodaření jedenácti pojiš�oven z hlediska možného dopadu závazků
plynoucích z loňských povodní. 

Současně s intenzivní kontrolní činností významně narostly povinnosti Úřadu související s úkoly České republiky
jako přístupové země Evropské unie. V této souvislosti připomenu zejména:

⇒ novou legislativu v pojiš�ovnictví, konkrétně zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojiš�ovacích zprostředko-
vatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, novelu zákona o pojiš�ovnictví a z ledna 2004,
novelu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

⇒ členství a aktivní účast na jednáních výborů, podvýborů a pracovních komisí Evropské komise.

Vzrostly i další zahraniční aktivity. V pořadí již druhý twinningový projekt byl zaměřen na vznik nezávislého stát-
ního dozoru v pojiš�ovnictví a na růst odborné kvalifikace pracovníků dozoru. I když se nepodařilo novelou zákona
o pojiš�ovnictví splnit požadavek Evropské komise na vyčlenění samostatného nezávislého státního dozoru v pojiš-
�ovnictví a penzijním připojištění z ministerstva financí, byly a jsou následně poznatky ze států EU využívány pro
uskutečnění záměru sloučit postupně dozor v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění, Komisi pro cenné papíry, ban-
kovní dohled České národní banky a dohled nad družstevními záložnami do jediné instituce a vytvořit tak jedno-
tný dozor nad finančním trhem.

Velmi aktivně se vyvíjela tuzemská spolupráce zejména s Českou asociací pojiš�oven a dalšími profesními sdruže-
ními. Pro vzájemnou součinnost dozorů byla využívána trojdohoda mezi ministerstvem financí, Českou národní
bankou a Komisí pro cenné papíry.

Jaký tedy vlastně byl rok 2003 pro pojiš�ovnictví, pro státní dozor v pojiš�ovnictví a pro regulatorní (legislativní)
aktivity ministerstva financí zabezpečované Úřadem? Stručně řečeno, pokračovala konsolidace znamenající pře-
devším růst kvality. Po osmi měsících roku 2004, v době kdy je dokončována tato výroční zpráva, lze konstatovat,
že soukromé pojiš�ovnictví České republiky je srovnatelné nejen harmonizací práva, ale i aktivitami a jejich kvali-
tou na trhu i v dozoru s členskými státy Evropské unie.

Ředitel Úřadu:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
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Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění

Výkonem státního dozoru v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění je pověřeno Ministerstvo financí (dále jen
„ministerstvo“). Věcná působnost ministerstva v této oblasti je zakotvena v ustanovení § 4 kompetenčního zákona
č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Ministerstvo vykonává vlastní dozorovou činnost nad subjekty podnikajícími v oblasti soukromého pojiš�ovnictví 
a penzijního připojištění se státním příspěvkem a současně jako ústřední orgán státní správy je i zpracovatelem
vládních návrhů zákonů a vyhlášek upravujících tuto oblast finančního trhu. V případě penzijního připojištění jsou
legislativní návrhy zpracovávány v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Pro výkon státního dozoru i legislativní činnost v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění byl od září 2000 organi-
začně vyčleněn samostatný odbor ministerstva s názvem - Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví a penzijním při-
pojištění (dále jen „Úřad“). Výroční zpráva za oblast penzijního připojištění je vydávána samostatně.

Úřad je členěn do devíti oddělení. Čtyři oddělení jsou zaměřena na pojiš�ovnictví, dvě oddělení jsou specializo-
vána na oblast penzijního připojištění a tři oddělení jsou průřezová.

Organizační struktura je patrná z následujícího schématu:

Oddělení 321 - legislativní a právní v pojiš�ovnictví;
Oddělení 322 - licencí v pojiš�ovnictví;
Oddělení 323 - metodiky a standardizace činnosti dozoru;
Oddělení 324 - kontroly v pojiš�ovnictví I; 
Oddělení 325 - kontroly v pojiš�ovnictví II; 
Oddělení 326 - legislativní a právní v penzijním připojištění;
Oddělení 327 - kontroly penzijních fondů a depozitářů;
Oddělení 328 - analytiky a statistiky;
Oddělení 329 - vnějších vztahů v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění.

Počet pracovníků Úřadu se po změnách během roku 2003 ustálil na celkových 68. Podíl žen na celkovém počtu
pracovníků činil 54 %, průměrný věk byl 46 let a podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků dosáhl 74%. V rámci
dalšího vzdělávání se pracovníci Úřadu účastnili seminářů a kurzů v tuzemsku i v zahraničí.
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I. Státní dozor v pojiš�ovnictví

1. Legislativní činnost

V průběhu roku 2003 byla činnost v oblasti legislativní zaměřena převážně na dokončení rozpracovaných legisla-
tivních návrhů týkajících se aproximace legislativy České republiky v oblasti pojiš�ovnictví s platnou legislativou
ES.

V prosinci 2003 byly schváleny a následně ve Sbírce zákonů zveřejněny následující legislativní změny:
- zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), zákon č. 37/2004 Sb., s

plnou účinností od 1. 1. 2005;
- novela zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví, - zákonem č. 39/2004 Sb., kdy většina ustanovení nabyla účin-

nosti dnem 1. 5. 2004;
- zákon o pojiš�ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně souvise-

jících zákonů (zákon o pojiš�ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), zákon 
č. 38/2004 Sb., s účinností od 1. 1. 2005.

Novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byla Parlamentem schválena a prezi-
dentem podepsána v polovině ledna 2004. Novela - zákon č. 47/2004 Sb., nabyla účinnosti dnem 1. 5. 2004.

Zejména u právní úpravy pojistné smlouvy je nutné ocenit tu skutečnost, že se podařilo dovést do konce myšlenku
samostatného zákona o pojistné smlouvě, tedy jeho vyčlenění z občanského, resp. obchodního zákoníku. 

Pro soukromé pojiš�ovnictví a jeho otevření se evropskému jednotnému trhu je velkým přínosem novela zákona 
o pojiš�ovnictví, umožňující volné poskytování služeb pojiš�ovacích společností z členských zemí EU na území
České republiky. Přinesla stejnou možnost i pro české společnosti provozující pojiš�ovací činnost a jejich volné
podnikání v rámci EU.

Zákon o pojiš�ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí je zákonem, který je
plně aproximován s novou směrnicí ES upravující působení pojiš�ovacích zprostředkovatelů na českém pojistném
trhu. Na základě ustanovení tohoto zákona budou poprvé v České republice registrováni i pojiš�ovací agenti. 

Poměrně diskutovanou oblastí byla v loňském roce příprava novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla. Příprava návrhu byla ovlivněna především přípravou V. motorové směrnice ES, která má
kromě jiného řešit i otázku zvýšení limitů pojistného plnění. Při srovnávání se s vývojem v EU pomohla i skuteč-
nost, že Úřad měl možnost zúčastnit se jako pozorovatel na jednáních pracovní skupiny Rady Evropy, která 
o těchto otázkách několikrát v roce 2003 jednala. Ve finální části mohly proto být do návrhu zapracovány limity 
ve výši předpokladů daných připravovanou pátou motorovou směrnicí.

Stav přípravy nové legislativy v oblasti pojiš�ovnictví v České republice byl v průběhu roku 2003 několikrát pre-
zentován Evropské komisi včetně anglické verze vládou schválených legislativních návrhů před jejich předložením
do parlamentu.
Ze strany Evropské komise nebyly uplatněny k předloženým návrhům žádné zásadní připomínky, byla vyslovena
spokojenost s aproximací českého pojistného práva z hlediska věcného i časového.

V průběhu roku 2004 byly rovněž zahájeny práce na přípravě dalších právních předpisů, kterými budou do české
legislativy zapracovány další platné směrnice ES. Jde zejména o směrnici o doplňkovém dozoru nad bankami,
pojiš�ovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech. Na koordinační schůzce ministerstva,
České národní banky a Komise pro cenné papíry bylo počátkem roku 2003 rozhodnuto zpracovat návrh zákona
nikoliv sektorově, ale jednotně pro celý finanční trh. Tento záměr byl schválen a návrh zákona byl předložen vládě
k projednání koncem května 2004 s předpokládaným termínem účinnosti zákona od 1. 1. 2005.

Další směrnicí, kterou bylo nutno zapracovat do národní legislativy je směrnice o likvidaci a reorganizaci pojiš�o-
ven. Směrnice byla zapracována do samostatné kapitoly připravované novely zákona o konkurzu a vyrovnání zpra-
covávanou Ministerstvem spravedlnosti. Přestože došlo několikrát k odkladu v předložení novely do vlády, dá se
předpokládat, že novela bude schválena do konce roku 2004.
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2. Povolovací a schvalovací činnost

Povolovací a schvalovací činnost, kterou Úřad vykonává ve správním řízení, se řídí zákonem č. 363/1999 Sb., 
o pojiš�ovnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně platnými předpisy.

Povolovací činnost

Nová povolení

Povolení k provozování pojiš�ovací nebo zajiš�ovací činnosti bylo uděleno třem novým neživotním pojiš�ovnám:
- HDI Industrie Versicherung AG, organizační složka v rozsahu pojistných odvětví 8 a), b), c), d), f); 9; 13; 16 d),

e) uvedených v části B přílohy k zákonu o pojiš�ovnictví;
- Pojiš�ovně VZP, a. s., v rozsahu pojistného odvětví 2 d) uvedených v části B přílohy k zákonu o pojiš�ovnictví;
- Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. - organizační složka (současný název obchodní firmy:

Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka) v rozsahu pojistných odvětví 14 a 15 uvedených v části B
přílohy k zákonu o pojiš�ovnictví.

Součástí těchto rozhodnutí bylo i schválení navržených osob za členy představenstva resp. dozorčí rady a dvou osob
za vedoucí organizační složky.

Rozšíření stávajících povolení

Ministerstvo rozšířilo povolení k činnosti o provozování pojiš�ovací činnosti:
- Exportní garanční a pojiš�ovací společnosti, a. s., podle pojistných odvětví 15 a 16 uvedených v části B přílohy 

k zákonu o pojiš�ovnictví;
- Pojiš�ovně České spořitelny, a. s., podle pojistných odvětví 5 a 11 (včetně fakultativní zajiš�ovací činnosti 

pro odvětví 5 a 11) uvedených v části B přílohy k zákonu o pojiš�ovnictví.

Odnětí povolení

Povolení k provozování pojiš�ovací činnosti bylo v roce 2003 odňato pojiš�ovnám:

- „Zürich“ Versicherungs-Gesellschaft, organizační složka, (zkratka Zürich Pojiš�ovna)
na základě vlastní žádosti; 

- Pardubická Pojiš�ovna, a. s. (původně ČSOB Pojiš�ovna, a. s.) z důvodu ukončení provozování pojiš�ovací čin-
nosti po převodu pojistného kmene;

- CERTUSIA, pojiš�ovna a.s. - žádost o odnětí povolení podal správce konkursní podstaty.

Ve všech třech případech byla pravomocná rozhodnutí o odnětí povolení zveřejněna v Obchodním věstníku 
a veřejnost byla informována prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Schvalovací činnost

Převod celého pojistného kmene na žádost pojiš�ovny schválilo ministerstvo ve dvou případech, a to:
- z ČSOB Pojiš�ovny, a. s. (přejmenovaná na Pardubická Pojiš�ovna, a. s.) 
na IPB Pojiš�ovnu, a. s. (nyní ČSOB Pojiš�ovna , a. s., člen holdingu ČSOB),
kdy stejný akcionář obou pojiš�oven rozhodl o ukončení činnosti jedné z nich;

- z „Zürich“ Versicherungs-Gesellschaft, organizační složky, zkratka Zürich Pojiš�ovna na Generali Pojiš�ovnu a. s.,
z důvodu ukončení činnosti organizační složky na území ČR.

Dosavadním klientům pojiš�oven byly jejich nároky zachovány v plné výši, nebo� přebírající pojiš�ovny vstoupily 
do všech práv a závazků předávajících pojiš�oven.
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V průběhu roku 2003 byly ministerstvu předkládány podle § 11 zákona o pojiš�ovnictví žádosti o udělení souhlasu
s nabytím nebo navýšením účasti v pojiš�ovně tak, že by jejich podíl na hlasovacích právech dosáhl nebo překročil
zákonem stanovené hranice. Ministerstvo v rámci správního řízení prověřovalo, zda budoucí akcionáři splňují pod-
mínky pro udělení souhlasu stanovené zákonem o pojiš�ovnictví, zejména bezúhonnost fyzických osob navrhova-
ných do vedení společností. V jednom případě ministerstvo souhlas s nabytím účasti neudělilo.

Dále byly vyřizovány žádosti o udělení souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby,
která má vykonávat funkci prokuristy nebo vedoucího organizační složky zahraniční pojiš�ovny. Ministerstvo 
u navržených osob posuzovalo jejich bezúhonnost, odbornou způsobilost a skutečnost, zda se nejedná o osoby, kte-
rým zákon o pojiš�ovnictví a obchodní zákoník nedovoluje vykonávat uvedené funkce. Ministerstvo udělilo souhlas
85 kandidátům.

3. Kontrolní činnost

Základním smyslem kontrolní činnosti státního dozoru v pojiš�ovnictví je především ochrana spotřebitele. Pro-
spektivní přístup, znamenající předcházení a prevenci nepříznivého vývoje dozorovaných subjektů, je důležitým
prostředkem, jímž se snaží Úřad tohoto cíle dosáhnout. Účelem je zajistit, aby pojiš�ovny postupovaly podle pří-
slušných zákonů a ustanovení, dodržovaly stanovené podmínky, zejména, aby byly vždy schopny dostát svým závaz-
kům. V zájmu každé pojiš�ovny bylo budování vnitřního kontrolního systému. Od účinnosti novely zákona 
o pojiš�ovnictví jsou pojiš�ovny povinny tyto systémy vytvořit. Úřad odhaluje nedostatky v činnosti jednotlivých
pojiš�oven, kontroluje finanční zdraví pojiš�oven a pravidelně sleduje vývoj stanovených ekonomických ukazatelů
a vykazovaných údajů.

Kontrolní činnost Úřadu, opírající se o dodržování zákona č. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví, prováděcích vyhlášek,
směrnic a opatření ministerstva lze shrnout do následujících základních okruhů:
• kontrola solventnosti pojiš�oven;
• hospodaření pojiš�ovny z hlediska splnitelnosti jejích závazků;
• kontrola způsobu tvorby a použití technických rezerv a finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické

rezervy;
• plnění rozhodnutí vydaných ministerstvem;
• soulad provozovaných činností s uděleným povolením;
• způsob vedení účetních postupů a účinnost aplikovaného vnitřního kontrolního systému pojiš�ovny.

Povolení k provozování pojiš�ovací nebo zajiš�ovací činnosti podle § 7 zákona 
č. 363/1999 Sb. (licence pro nové pojiš�ovny) 3
Povolení k rozšíření provozování pojiš�ovací nebo zajiš�ovací činnosti
o jiná pojistná odvětví 2
Odnětí povolení k provozování pojiš�ovací činnosti na žádost pojiš�ovny 2
Odnětí povolení k provozování pojiš�ovací činnosti z rozhodnutí ministerstva 1
Schválení převodu pojistného kmene na žádost pojiš�ovny 2
Schválení nových nebo změněných všeobecných pojistných podmínek
na základě zvláštního zákona 2
Udělení souhlasu s nabytím účasti v pojiš�ovně 3
Udělení souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu, prokuristy,
vedoucího organizační složky zahraniční pojiš�ovny 85

Přehled jednotlivých rozhodnutí vydaných v roce 2003
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Základními formami kontroly Úřadu zůstávají kontrola „od stolu“ a kontrola „na místě“.

Kontrola „od stolu“

Kontrola „od stolu“ je zaměřena na:
• výkazy o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické

rezervy (dále jen „kontrola výkazů“);
• výkazy solventnosti;
• mimořádně předkládané výkazy dle rozhodnutí Úřadu.

Cílem kontrol je vyhodnocení základních ekonomických ukazatelů pojiš�oven v termínech stanovených zákonem,
případně v termínech stanovených rozhodnutím Úřadu. 

V roce 2003 prověřili pracovníci Úřadu v rámci kontroly od stolu zejména následující výkazy: 
rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž
zdrojem jsou technické rezervy, výkaz solventnosti a další dokumenty vyžádané Úřadem.

Na základě opatření uložených pojiš�ovnám v rámci správního řízení byly požadovány aktualizované údaje o vývoji
hospodaření pojiš�ovny. Takto předkládalo uvedené výkazy s měsíční periodicitou v průběhu roku 2003 celkem 11
pojiš�oven, z toho třem pojiš�ovnám byla tato povinnost uložena v roce 2003 nově. Jedna z pojiš�oven k těmto výka-
zům předkládala pololetně navíc i výkaz solventnosti. Předkládané výkazy byly vždy analyzovány a vyhodnocovány.

Kontrola od stolu u zprostředkovatelů pojištění se zaměřovala především na zjištění skutečnosti, zda veškeré
změny nastalé od registrace zprostředkovatele byly nahlášeny Úřadu. 
V roce 2003 bylo takto Úřadem prověřeno 150 subjektů.

Kontrola „na místě“

Kontroly „na místě“ byly prováděny pracovníky Úřadu v prostorách pojiš�oven, a to na základě písemného pově-
ření k provedení kontroly v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb. o státní kontrole. Rozvrh kontrol „na místě“ se řídil
ročním plánem kontrolní činnosti, sestaveným Úřadem. Plán byl koncipován návazně na výsledky „kontroly 
od stolu“ s ohledem na závažnost a množství zjištěných nedostatků. Zohledňovala se doba, která uplynula od
poslední kontroly pojiš�ovny na místě; přihlíželo se i k podnětům, které Úřad obdržel od účastníků finančního trhu.

V roce 2003 bylo zahájeno v pojiš�ovnách 25 kontrol „na místě“, z nichž bylo v tomtéž roce ukončeno 14 předáním
protokolu o kontrole. Rovněž bylo předáním protokolu ukončeno 5 kontrol, které byly zahájeny již před rokem
2003. Zbývajících 11 kontrol zahájených v roce 2003 bylo dokončeno po 31. prosinci 2003. Doba trvání kontroly se
pohybovala v závislosti na rozsahu a povaze zjištěných skutečností, ve většině případů proběhla v rozmezí 3 týdnů.

U zprostředkovatelů pojištění byly provedeny 4 kontroly na místě, při nichž nebyly zjištěny žádné závažné nedo-
statky v činnosti.

V rámci kontroly „na místě“ se pracovníci Úřadu zaměřují zejména na:
• dodržování ustanovení zákona o pojiš�ovnictví a souvisejících zákonů;
• celkové hospodaření pojiš�ovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků, což je v tomto smyslu chá-

páno jako schopnost pojiš�ovny uhradit v daném okamžiku všechny závazky vzniklé z provozované pojiš�ovací
nebo zajiš�ovací činnosti;

• dodržení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
• dodržování vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.;
• dodržování Opatření Federálního Ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování 

pro pojiš�ovny č.j. V/2-25 430/1992;
• způsob tvorby a použití technických rezerv a finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy,

podle vyhlášky č. 75/2000 Sb. 

Kontrola „na místě“ je prováděna Úřadem jako komplexní nebo cílená:
• komplexní je zaměřena na dodržování podmínek uložených v povolovacím řízení a na analýzu ekonomické 

a finanční činnosti pojiš�ovny s ohledem na dodržování platných právních norem;
• cílená je zaměřena pouze na určitou konkrétní oblast činnosti.



Strana 141Finanční zpravodaj 9-10/2004

V roce 2003 vydal Úřad v 8 případech rozhodnutí ve správním řízení, v jednom případě došlo rozhodnutím k zasta-
vení správního řízení.

Počet případů

Vysoká kumulovaná ztráta pojiš�ovny 1
Porušení zákona o účetnictví 29
Porušení obchodního zákoníku 13
Porušení zákona o pojiš�ovnictví 19
Chybný postup při tvorbě a rozpouštění rezerv 3
Nedodržení interních směrnic pojiš�ovny 5
Zkreslování hospodářského výsledku 1
Chybné zpracovaní vnitřní směrnice 6
Porušení občanského zákoníku 4
Porušení rozhodnutí ministerstva 1
Celkem 82

Nejčastější nedostatky v činnosti dozorovaných subjektů

Porušení vyhlášky č. 75/2000 Sb. 3
Porušení zákona o účetnictví 2
Porušení zákona o pojiš�ovnictví 3
Porušení obchodního zákoníku 1
Neplnění obchodního plánu pojiš�ovny 1
Odstranění nedostatků v hospodaření pojiš�ovny 4
Ohrožení splnitelnosti závazků pojiš�ovny 1
Vysoká neuhrazená kumulovaná ztráta 1
Neplnění rozhodnutí ministerstva 1
Zrušení povinnosti pojiš�ovny uložené rozhodnutím ministerstva 1
C e l k e m 18

Důvody pro zahájení správního řízení

Předkládání výkazů technických rezerv 3
Předkládání výkazů účetní závěrky 3
Předkládání solventnosti 1
Předkládání výkazu cash-flow 1
Zpracování nového obchodního plánu 1
Vypracování ozdravného plánu 2
Vypracování nových směrnic pojiš�ovny 1
Uložení povinnosti nenakládat bez souhlasu ministerstva s aktivy pojiš�ovny 2
Zavedení nucené zprávy 1
Uložení peněžité sankce 1
Uložení povinnosti svolat mimořádnou valnou hromadu 1
Zrušení povinnosti pojiš�ovny uložené rozhodnutím ministerstva 1
C e l k e m 18

Opatření uložená na základě rozhodnutí
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4. Ostatní činnosti

4.1 Analytická a statistická činnost

Výkon funkce státního dozoru je nezbytně spojen s analytickou a statistickou činností. Úřad připravoval a následně
zpracovával stejně jako v roce 2002 výkazy a další podklady o činnosti pojiš�oven a zajiš�oven. Zpracovával nejen
podklady nutné pro výkon dozoru, ale také shromaž
oval statistická data o pojiš�ovnách a zajiš�ovnách, jejich pro-
duktech a hospodářských výsledcích. Výsledkem těchto činností bylo úspěšné plnění informačních povinností jak
v tuzemsku, zejména vůči Českému statistickému úřadu, či v rámci trojstranné dohody České národní bance, tak 
i vůči zahraničním organizacím, především Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), Světové bance (WB), Orga-
nizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), IAIS a různým komisím a výborům EU. Některá data byla
zveřejňována na webových stránkách ministerstva a byla rovněž využita pro tvorbu výroční zprávy.

4.2 Registrační činnost

Odpovědní pojistní matematici

Ministerstvo vede zákonem stanovený seznam odpovědných pojistných matematiků (OPM), kteří splnili kritéria
pro zapsání. Seznam odpovědných pojistných matematiků (OPM) je průběžně aktualizován a změny jsou zveřej-
ňovány ve Finančním zpravodaji. Úplný seznam OPM je rovněž přístupný na internetové adrese ministerstva. 
Z důvodu úmrtí došlo v roce 2003 k vyřazení dvou OPM ze seznamu vedeným ministerstvem. Ke konci roku bylo
ministerstvem registrováno 44 odpovědných pojistných matematiků, kteří splňovali potřebná kritéria pro regist-
raci. 

Kontrolní činnost OPM vyplývající ze zákona č. 363/1999 Sb., činí funkci OPM v pojiš�ovně velmi významnou
zejména pro její budoucí bezproblémový rozvoj. OPM obdobně jako Úřad přispívají svojí činností k zabezpečo-
vání finančního zdraví pojiš�ovny. Vzájemná komunikace Úřadu a OPM probíhá jednak po přímé linii a jednak
zprostředkovaně, při řešení obecných problémů i ve spolupráci s Českou společností aktuárů. Úřad neměl v uply-
nulém roce vůči činnosti žádného OPM zásadní výhrady.

Zprostředkovatelé

V průběhu roku 2003 došlo opět k poměrně vysokému nárůstu registrovaných pojiš�ovacích a zajiš�ovacích mak-
léřů. Zaregistrováno bylo 96 nových žadatelů, čímž se celkový počet makléřů na českém pojiš�ovacím trhu zvýšil
na 526. 

Byly rozšířeny a jsou nadále k dispozici webové stránky ministerstva, na kterých lze získat aktuální a podrobné
informace o podmínkách registrace i aktuálním stavu zaregistrovaných makléřů.

V souvislosti s přistoupením České republiky k EU byl během roku 2003 dopracován a předložen Parlamentu ČR
ke schválení nový zákon č. 38/2004 Sb., o pojiš�ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojist-
ných událostí a o změně souvisejících zákonů. Vstoupení zákona v platnost přinese celou řadu zásadních změn 

Statistika registrace pojiš�ovacích a zajiš�ovacích makléřů

Stav k 31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003
aktuálně zaregistrováno celkem 337 430 526
z toho: fyzické osoby 88 126 159

právnické osoby 249 304 367
pojiš�ovací makléř 289 358 426
zajiš�ovací makléř 2 5 3
pojiš�ovací a zajiš�ovací makléř 46 67 97
zamítnuto celkem 1 4 14
zastaveno správní řízení 0 2 2
zrušena registrace 0 3 8
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v celé oblasti zprostředkovatelské činnosti. Z hlediska Úřadu to bude znamenat velmi náročné zajištění progra-
mové, administrativní, personální a technické.

4.3 Metodicko - poradenská činnost

Metodická činnost

Metodickou činností dozorové činnosti v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění se zabývá průřezové oddělení 323.
V roce 2003 se zaměřilo zejména na:
a) vyhodnocování výkazů solventnosti pojiš�oven; 
b) účast na připomínkovém řízení nové legislativy (zákon o pojiš�ovnictví, zákon o pojištění odpovědnosti z pro-

vozu vozidla, zákon o pojistné smlouvě, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a zákon 
o finančních konglomerátech);

c) zpracování návrhu vyhlášky, kterou se provádí novelizovaný zákon o pojiš�ovnictví;
d) vytváření (aktualizaci) výkazů ke kontrole činnosti pojiš�oven;
e) zpracování odborných stanovisek ministerstva k tvorbě rezerv a k investování prostředků, jejichž zdrojem jsou

technické rezervy;
f) posuzování oprávněnosti tvorby jiných rezerv, jejich investování a vykazování.

ad a) Součástí kontroly „od stolu“ je ověřování výkazů solventnosti. Ke dni sestavení výroční zprávy odevzdalo 
za rok 2003 výkaz solventnosti 32 pojiš�oven (8 pojiš�oven podnikalo k 31. 12. 2003 na území České republiky pro-
střednictvím organizační složky, která výkaz solventnosti v České republice nepředkládá, jedna pojiš�ovna výkaz
solventnosti nepředložila, protože právě zahájila činnost, a jiná k datu sestavení výroční zprávy nedokončila audit).
Při kontrole výkazů k 31. 12. 2003 bylo zjištěno, že všechny pojiš�ovny docílily SMS vyšší než MMS.

Dvě níže uvedené tabulky dokládají celkovou míru solventnosti pojiš�oven v České republice v členění na neživotní
a životní odvětví. Pojiš�ovny se smíšenou činností jsou v tabulce vedeny jako dvě oddělené pojiš�ovny.

Další dvě tabulky ukazují, kolik pojiš�oven je velmi solventních (dolní řádky) a kolik méně (horní řádky) opět 
v členění na neživotní a životní pojištění. Tabulka přináší poměr skutečné míry solventnosti ku minimální míře sol-
ventnosti v procentech.

Souhrnná solventnost - neživotní pojištění (tis. Kč)
2001 2002 2003

SMS 20 309 749 23 187 458 24 312 508
MMS 6 150 093 5 555 827 6 257 256
poměr SMS / MMS (%) 330 417 389

Souhrnná solventnost - životní pojištění (tis. Kč)
2001 2002 2003

SMS 20 570 204 18 251 461 17 358 000
MMS 4 871 209 5 496 538 6 317 004
poměr SMS / MMS (%) 422 332 275

Tabulka solventností - neživotní pojištění
Počet pojiš�oven 2001 2002 2003
méně než 100 % 1 1 0
100 % až 150 % 3 3 1
150 % až 200 % 3 0 3
200 % až 250 % 0 3 3
250 % až 300 % 1 1 3
300 % až 400 % 3 2 2
400 % až 500 % 4 5 2
více než 500 % 16 12 16
Celkem 31 27 30
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ad c) Prováděcí vyhláška má především za cíl kompatibilitu s novými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady
z 5. března 2002. Vyhláška byla změněna zejména v pasážích týkajících se výpočtu solventnosti, regulace technické
úrokové míry, vyrovnávací rezervy a podmínek zjiš�ování efektivity investičního zajištění. Směrnice požadují, aby
členské země použily ustanovení směrnic poprvé za účetní rok 2004. Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů
14. května 2004 pod číslem 303.

ad f) Pokud je pojiš�ovně znám závazek z provozované pojiš�ovací činnosti, je povinna tvořit na něj odpovídající
rezervu. V případě, že tomuto závazku nemůže dostát pomocí rezerv vyjmenovaných v §13 odst. 1 a 2 zákona, je
povinna před vytvořením jiné rezervy požádat ministerstvo o schválení tvorby jiné rezervy. Součástí žádosti je
návrh způsobu tvorby a použití této rezervy.

Poradenská činnost

Úřad také vyřizoval v rámci ochrany spotřebitele agendu petic, stížností, oznámení a podnětů v souladu s vládní
vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. a Směrnicí Ministerstva financí č.6 z roku 1995 v platném znění, došlo ke zvýšení počtu
podání písemných, telefonických i osobních návštěv nespokojených klientů pojiš�oven.

Pro přehlednost byly do této výroční zprávy stížnosti rozčleněny na skupinu životních pojištění, neživotních pojiš-
tění a likvidace pojistných událostí z povodní v roce 2002.

Všechny stížnosti, podněty a podání byly vyřízeny ve stanovených lhůtách. Z celkového počtu 136 stížností shledal
Úřad 30 oprávněných a učinil odpovídající opatření vedoucí k jejich nápravě, dále bylo zodpovězeno celkem 21
dotazů a žádostí o informace.

4.4 Spolupráce s partnerskými institucemi

Pracovníci Úřadu byli v hodnoceném období v pravidelném kontaktu s tuzemskými i zahraničními institucemi. 
Na společných fórech nejrůznější úrovně byly řešeny aktuální otázky celé oblasti pojiš�ovnictví.

Tabulka solventností - životní pojištění
Počet pojiš�oven 2001 2002 2003
méně než 100 % 2 1 0
100 % až 150 % 1 2 6
150 % až 200 % 2 2 1
200 % až 250 % 2 1 1
250 % až 300 % 0 1 2
300 % až 400 % 1 1 3
400 % až 500 % 3 2 1
více než 500 % 7 6 3
Celkem 18 16 17

Životní pojištění celkem: 18
z toho oprávněných 3

Neživotní pojištění celkem: 118
Likvidace pojistných událostí a pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění 103
z toho oprávněných 25

Likvidace pojistných událostí - záplavy roku 2002: 15
z toho oprávněných 2

Druh stížnosti
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Spolupráce s Českou národní bankou a Komisí pro cenné papíry byla dne 28. 02. 2003 stvrzena podpisem dohody
o vzájemné spolupráci v novelizovaném znění. Pracovní skupiny ustanovené v rámci této dohody řešily otázky
budoucích společných dozorových postupů především v dozoru nad finančními skupinami a konglomeráty.

Je nutno vyzdvihnout a kladně hodnotit častá konstruktivní jednání s Českou asociací pojiš�oven, s Českou kan-
celáří pojistitelů i s ostatními odbornými institucemi. Projednávané otázky se týkaly v převážné míře konzultací 
při tvorbě nových pojiš�ovacích zákonů ve smyslu harmonizace domácí legislativy s acquis communautaire ale 
i některých praktických otázek v dané oblasti.

Byly posíleny vztahy Úřadu směrem k zahraničí. Jednou ze stěžejních oblastí byla spolupráce s orgány a institu-
cemi EU. Od poloviny května 2003, kdy vstoupila v platnost dohoda o přistoupení České republiky k EU, se Úřad
zúčastňoval jako pozorovatel zasedání Výboru pro pojiš�ovnictví EK a Konference dozorů EU/EEA- později
CEIOPS.V rámci činností těchto výborů se Úřad, rovněž jako pozorovatel, zúčastnil jednání mnoha pracovních
komisí, z nichž nejvýznamnější jsou pracovní komise pro solventnost II, účetnictví, zajištění, zprostředkování,
garančních fondů a pro finanční konglomeráty. Zahájení činnosti pracovní komise v rámci výboru CEIOPS bylo
posunuto z konce roku 2003 na počátek roku 2004.

Významný byl i podíl Úřadu na činnosti pracovních komisí v rámci Rady EU. Nejdůležitější jednání byla v tomto
vztahu vedena při přípravě páté motorové směrnice, která řeší otázky limitů odškodnění. Významný je i podíl
Úřadu na činnosti Výboru pro finanční služby, organizovaný rovněž Radou EU.

Z titulu členství České republiky v OECD se pracovníci Úřadu účastnili pravidelných mezinárodních zasedání 
k problematice pojiš�ovnictví a zajiš�ovali požadavky, kladené na členské země. Pracovní zasedání výboru OECD
pro pojiš�ovnictví se konají pololetně a účastní se jich zástupci všech členských států. Tato zasedání přináší pro
zúčastněné nejen rozšíření celkového mezinárodního nadhledu v oblasti pojiš�ovnictví, ale zejména možnost osob-
ních konzultací a porad jednotlivých expertů z různých zemí OECD. 
Stěžejními problémy, kterými se zabývaly pracovní skupiny v roce 2003, byly soukromé zdravotní pojištění, tero-
rismus, dopad povodní v roce 2002 na střední Evropu. S tím souvisela i problematika zajištění a zajiš�oven. Novým
projektem vzájemné spolupráce je možnost dalšího vzdělávání v oblasti pojiš�ovnictví a finančního trhu.

V hodnoceném období se prohloubilo zapojení pracovníků Úřadu do struktury i do konkrétní práce v rámci Mezi-
národní asociace pojistných dozorů - IAIS. Úřad je personálně zastoupen v sedmi pracovních týmech asociace.
Aktivita a přínos českého pojistného dozoru pro celkové aktivity IAIS jsou sekretariátem IAIS hodnoceny pozi-
tivně. Na podzim roku 2003 schválila výroční konference IAIS, jakožto její vrcholový orgán, revidované Klíčové
pojistné a dozorové principy (Insurance Core Principles - ICP), které byly doporučeny všem členům. V rámci
těchto dnes již světově uznávaných principů bude následně probíhat hodnocení úrovně jednotlivých členských
dozorů formou tzv. sebehodnocení. Takto bude získán přehled o celkové úrovni členských dozorů a vytipovány
oblasti, kde je žádoucí současný stav modifikovat.

Na průběžné bázi byly udržovány kontakty s ostatními mezinárodními institucemi - Světovou bankou, Mezinárod-
ním měnovým fondem, Bankou pro mezinárodní vyrovnání plateb, Institutem pro finanční stabilitu a dalšími.

V duchu blížícího se rozšíření EU byly zintenzivněny kontakty s řadou partnerských dozorových orgánů. V této
souvislosti stojí za zmínky tradičně velmi dobré vztahy s dozorovými orgány Slovenska, Polska, Ma
arska,
Rakouska, Německa a s řadou dalších. Úřad vytvořil podmínky pro podpis dalších Memorand o spolupráci s part-
nerskými dozory, především těmi, jejichž pojiš�ovny působí na českém trhu, a v této praxi hodlá pokračovat 
i v budoucnu.

Počátkem roku 2003 byl zahájen již druhý twinningový projekt, financovaný z fondů Phare. Smluvními partnery
jsou Ministerstvo financí České republiky a Spolkové ministerstvo financí Německa. Nositelem projektu za němec-
kou stranu je Spolkový dozorový orgán Německa - BaFin. Projekt potrvá 18 měsíců a dává možnost nejen pro-
hloubit dosavadní velmi dobrou spolupráci s partnerským dozorem, ale zejména vzdělávací a konzultační formou
řešit hlavní úkoly twinningové smlouvy tak, jak jsou formulovány v oboustranně podepsaném dokumentu.

V říjnu roku 2003 proběhl v Praze historicky první mezinárodní seminář na vybraná témata pojiš�ovací a dozorové
problematiky. Účastníky byli zástupci dozorů zemí Střední a Východní Evropy, jako lektoři vystoupili špičkoví
odborníci některých českých pojiš�oven, zahraniční specialisté z Německa, Švýcarska a Anglie. Ke zdárnému prů-
běhu semináře přispěly i prezentace účastníků z jednotlivých regionů. Seminář byl uspořádán ve spolupráci s IAIS
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a FSI a zabýval se především otázkami ICP, solventnosti, technických rezerv, dozorových struktur a výkonu vlastní
dozorové činnosti. Celá akce byla jak účastníky, tak i spolupořadateli hodnocena velmi pozitivně, dokonce jako
jedna z nejlepších za poslední období.

II. Pojistný trh

1. Struktura pojistného trhu

V roce 2003 nedošlo k výrazným změnám v počtu pojiš�oven, které měly povolení k provozování pojiš�ovací čin-
nosti v České republice. V průběhu roku 2003 byla licence odejmuta třem pojiš�ovnám (CERTUSIA, pojiš�ovna
a.s., Pardubická Pojiš�ovna, a. s. a Zürich Versicherungs-Gesellschaft, organizační složka zkratka Zürich Pojiš-
�ovna) a tři subjekty získaly povolení k provozování pojiš�ovací činnosti (HDI Industrie Versicherung AG, organi-
zační složka, Pojiš�ovna VZP, a.s. a Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. - organizační složka). 
K 31. 12. 2003 působilo na českém pojistném trhu 42 subjektů.

Z  pojiš�oven působících na českém trhu měl jeden subjekt právní formu družstva, osm subjektů působilo jako
organizační složka zahraniční pojiš�ovny a zbývající pojiš�ovny měly formu akciové společnosti.

2001 2002 2003
Počet pojiš�oven celkem 43 42 42
z toho: neživotní 23 22 23

životní 3 3 3
se smíšenou činností 17 17 16

Počet a členění pojiš�oven

2001 2002 2003
Počet pojiš�oven 43 42 42
z toho: organizační složky 8 7 8

tuzemské pojiš�ovny 35 35 34
z toho: s rozhodující zahraniční 

majetkovou účastí 19 19 19
s rozhodující tuzemskou 
majetkovou účastí 16 16 15

Celková výše základního kapitálu v mld. Kč 13,3 14,2 14,0

Přehled pojiš�oven podle původu kapitálu



Strana 147Finanční zpravodaj 9-10/2004

V porovnání s rokem 2002 se snížil počet pojiš�oven s rozhodující tuzemskou majetkovou účastí o jednu pojiš�o-
vnu a zároveň se zvýšil počet organizačních složek rovněž o jednu pojiš�ovnu. Z celkového počtu 42 pojiš�oven bylo
20 pojiš�oven se zahraniční majetkovou účastí, přičemž u 19 z nich byl převažující, resp. 100 % (u 14 subjektů)
podíl zahraničních akcionářů. U 11 pojiš�oven byly 100 % vlastníkem české subjekty. Ve 2 subjektech pojistného
trhu (Komerční pojiš�ovna, a.s. a Pojiš�ovna České spořitelny, a.s) byla většinovým vlastníkem banka se sídlem 
v České republice. 

Celková výše základního kapitálu se v porovnání s rokem 2002 snížila o 1,4 % na 14 miliard Kč. Pokles byl zapří-
činěn ukončením činnosti Pardubické Pojiš�ovny, a. s. (původně ČSOB Pojiš�ovna, a.s.) z důvodu sloučení s IPB
pojiš�ovnou, a. s. Podíl zahraničního kapitálu na celkovém základním kapitálu se proti roku 2002 zvýšil o 4 pro-
centní body na úroveň 60,6 %.
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2. Předepsané pojistné

Dynamiku rozvoje pojistného trhu vyjadřuje růst hrubého předepsaného pojistného (dále jen „předepsané
pojistné“). V porovnání s rokem 2002 vzrostlo celkové předepsané pojistné o 16,9 %, v životním pojištění 
o 20,8 %, v neživotním pojištění pak o 14,5 %. Proti roku 2002 byla vyšší dynamika růstu předepsaného pojistného
v oblasti neživotního pojištění. Tempo růstu se mírně zvýšilo i v oblasti životního pojištění.

Stát Výše účasti Podíl Podíl na celkovém
(v tis. Kč) (v %) ZK (v %)

Nizozemsko 2 971 476 35,0 21,2
Rakousko 2 421 690 28,5 17,3
Německo 960 100 11,3 6,9
Belgie 712 000 8,4 5,1
Spojené království 465 916 5,5 3,3
Spojené státy americké 370 000 4,4 2,6
Švýcarsko 243 100 2,9 1,7
Slovinsko 189 000 2,2 1,3
Francie 106 000 1,2 0,8
Dánsko 55 500 0,6 0,4
Celkem zahraniční kapitál 8 494 782 100,0 60,6

Struktura podílu zahraničního kapitálu na celkovém základním kapitálu

Předepsané pojistné

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (%)

Předepsané pojistné celkem 80 744 90 660 105 946 112,3 116,9
z toho: životní pojištění 28 282 34 036 41 129 120,3 120,8

neživotní pojištění 52 462 56 624 64 817 107,9 114,5
Náklady na pojistná plnění celkem 39 248 60 096 60 088 153,1 100,0
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Předepsané pojistné, týkající se pojiš�oven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí, vzrostlo oproti roku 2002 
o 27,8 %, přičemž nárůst byl výraznější v životním pojištění, kde činil 40,3 %. Podíl předepsaného pojistného 
u pojiš�oven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí na celkovém předepsaném pojistném se zvýšil oproti roku
2002 o 6,8 % na 80,5 %. V oblasti neživotního pojištění činil tento podíl 87,7 %, v životním pojištění 69,2 %. Tento
nárůst byl především způsoben změnou akcionářské struktury u ČSOB Pojiš�ovny, a. s., členu holdingu ČSOB, 
u které se rozhodujícím vlastníkem stal zahraniční subjekt.

Následující tabulka nastiňuje vývoj procentuálního podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím pro-
duktu, jako jednoho ze základních ekonomických ukazatelů.

Pozn: HDP v běžných cenách - zdroj ČSÚ

Celkový obraz o rozsahu českého pojistného trhu za rok 2003, měřeno předepsaným pojistným, poskytuje sou-
hrnný přehled tržních podílů jednotlivých pojiš�oven (příloha č. 18), rovněž tak i přehled specifikující zastoupení
pojiš�oven na pojistném trhu v členění podle struktury podílu.

Koncentrace pojistného trhu, měřená předepsaným pojistným, je zřejmá z údajů uvedených v následující tabulce.
Přes polovinu trhu ovládají dvě pojiš�ovny, jejich podíl se v porovnání s předchozím rokem nezměnil a činil 
54,6 %. V roce 2003 přesáhlo 5 pojiš�oven pětiprocentní hranici tržního podílu a jejich celkový tržní podíl činil 
75,1 %. Oproti roku 2002 došlo ke snížení tohoto podílu o 6,3 %, kdy pětiprocentní hranici překročilo 6 pojiš�o-
ven. 
V oblasti neživotního pojištění překročily pětiprocentní hranici 4 pojiš�ovny, což je o jednu více než v roce 2002 
a jejich celkový tržní podíl se zvýšil o 5,4 % na 77,2 %. Rovněž v oblasti životního pojištění se zvýšil počet pojiš�o-
ven, které překročily pětiprocentní hranici tržního podílu o jednu pojiš�ovnu, na 6 pojiš�oven. Celkový tržní podíl
těchto pojiš�oven byl o 2,5 % vyšší než v roce 2002 a činil 82,3 %.

Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002
(mld. Kč) (mld. Kč) (mld. Kč) (%) (%)

Předepsané pojistné 81 91 106 112,3 116,9
Hrubý domácí produkt 2 315 2 415 2 532 104,3 104,9
Předepsané pojistné/HDP (%) 3,5 3,80 4,2 107,3 110,4

Předepsané pojistné u pojiš�oven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (%)

Předepsané hrubé pojistné celkem 80 740 90 660 105 946 112,3 116,9
pojiš�ovny s rozhodující zahraniční 
majetkovou účastí 59 481 66 782 85 323 112,3 127,8
pojiš�ovny s rozhodující majetkovou účastí 
ze zemí EU 56 804 63 683 81 405 112,1 127,8
Trh neživotního pojištění - předepsané 
hrubé pojistné 52 458 56 624 64 817 107,9 114,5
pojiš�ovny s rozhodující zahraniční 
majetkovou účastí 41 028 46 202 56 864 112,6 123,1
pojiš�ovny s rozhodující majetkovou 
účastí ze zemí EU 40 129 45 321 55 647 112,9 122,8
Trh životního pojištění - předepsané 
hrubé pojistné 28 282 34 036 41 129 120,3 120,8
pojiš�ovny s rozhodující zahraniční 
majetkovou účastí 18 453 20 580 28 459 111,5 138,3
pojiš�ovny s rozhodující majetkovou 
účastí ze zemí EU 16 675 18 362 25 758 110,1 140,3
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Pojistný trh v členění podle struktury podílu na trhu k 31. 12. 2003

Počet Předepsané Podíl Neživotní pojištění Životní pojištění
pojiš�oven pojistné na Počet Předepsané Podíl Počet Předepsané Podíl

celkem celkem trhu pojiš�oven pojistné na pojiš�oven pojistné na 
(mil. Kč) (%) (mil. Kč) trhu (tis. Kč) trhu

(%) (%)
nad 

Pojiš�ovny 10% 2 57 899 54,6 3 46 444 71,7 3 23 830 57,9
s podílem 5-10% 3 21 712 20,5 1 3 591 5,5 3 10 049 24,4

na trhu 1-5% 7 21 357 20,2 5 11 002 17,0 6 6 398 15,6
0-1% 30 4 975 4,7 30 3 777 5,8 7 852 2,1
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3. Aktiva pojiš�oven

Se zvyšujícím se objemem předepsaného pojistného i výše technických rezerv pojiš�oven souvisí i rostoucí výše cel-
kových aktiv pojiš�oven. V porovnání s rokem 2002 vzrostl objem aktiv o 10 %, přičemž v předchozím roce to bylo
o 16 %.

4. Technické rezervy

S rozvojem pojistných produktů a zvyšujících se závazků pojiš�oven dochází nutně i ke zvyšování technických
rezerv, jejichž tvorba a čerpání jsou regulovány zákonem o pojiš�ovnictví č. 363/1999 Sb., a vyhláškou MF 
č. 75/2000 Sb.

Pojiš�ovna je povinna vytvářet technické rezervy k zajištění plnění závazků z provozované pojiš�ovací nebo zajiš-
�ovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou: 
- rezervu na nezasloužené pojistné;
- rezervu na pojistná plnění;
- rezervu pojistného životních pojištění nebo neživotních pojištění;
- rezervu na prémie a slevy;
- rezervu životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník;
- rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry;
- vyrovnávací rezervu;
- jiné rezervy.

Tvorbu výše uvedených jiných rezerv schvaluje ministerstvo na základě žádosti pojiš�ovny. Součástí žádosti je
návrh způsobu tvorby a použití této rezervy. Tvorba těchto rezerv snižuje riziko destabilizace pojiš�oven v důsledku
případné realizace zmíněných rizik.

K 31. 12. 2003 ministerstvo schválilo tvorbu jiné rezervy na závazky ČKP vzniklé z titulu provozování pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla pro všech 10 pojiš�oven provozujících předmětné pojištění, a to v celkové výši 
4 835,7 mil. Kč. 

Dále byly schváleny jiné rezervy na pokrytí potenciálních ztrát z těch smluv  životního pojištění, které pojistníkům
garantují technickou úrokovou míru vyšší než výnos, který mohou pojiš�ovny v současné době dosáhnout na kapi-
tálovém trhu. Celková výše jiné rezervy na vývoj početních podkladů schválená k 31. 12. 2003 celkem deseti pojiš-
�ovnám činila 5 083,8 mil. Kč.

Členění výše aktiv podle životních a neživotních pojiš�oven a pojiš�oven se smíšenou činností

Výše aktiv (mil. Kč) Podíl na celkových aktivech (%)
Pojiš�ovny provozující 2001 2002 2003 2001 2002 2003
neživotní pojištění 17 634 18 721 16 468 8,8 8,0 6,4
životní pojištění 16 669 21 298 24 827 8,3 9,2 9,7
smíšenou činnost 166 233 192 554 215 498 82,9 82,8 83,9
Celkem 200 536 232 573 256 793 100,0 100,0 100,0

Technické rezervy

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002
(mil. Kč) (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (%)

Výše technických rezerv celkem 135 459 158 600 176 772 117,1 111,5
z toho: neživotní pojištění 37 684 42 134 45 313 111,8 107,5

životní pojištění 97 775 116 466 131 459 119,1 112,9
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Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, znázorňuje následující tabulka. Je zřejmé, že
finanční umístění se výrazně nemění, především z důvodu zákonných omezení. Předepsané limity finančního umís-
tění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy, určují strukturu portfolia pojiš�oven tak, aby bylo v maximální
možné míře omezeno investiční riziko.

Poznámka: položka „Ostatní“ zahrnuje: směnky, umělecké předměty, zahraniční cenné papíry obchodovatelné na veřejném trhu a deriváty

5. Povodně 2002

V srpnu roku 2002 zasáhly Českou republiku rozsáhlé povodně, které do značné míry ovlivnily hospodaření pojiš-
�oven. K 31. 12. 2003 bylo nahlášeno 80 898 pojistných událostí, z tohoto počtu jich bylo vyřízeno 78 410, což před-
stavuje 96,9 %. Celkové vyplacené pojistné plnění činilo 30,7 miliard Kč, což představuje 86 % z odhadované výše
více než 35 mld. Kč nahlášených škod. Podíl zajistitelů na vyplacených pojistných plněních činil 28,7 miliard Kč.

6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Významný podíl (30 %) na neživotním pojištění tvoří pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POPV).
Rok 2003 byl prvním rokem, kdy POPV bylo plně liberalizováno, což znamená, že každá pojiš�ovna se stala plně
odpovědná za stanovení kritérií posuzování pojistníků a výše pojistných sazeb. Žádná z pojiš�oven však podstat-
ným způsobem nezměnila předchozí systém kritérií pro posuzování škodného průběhu řidičů, resp. pro rizikovost
jednotlivých kategorií vozidel. Pojiš�ovny začaly při stanovení pojistného více využívat vazbu na historii chování
pojištěného řidiče pomocí rozšířeného uplatňování systému bonusů a malusů, tzv. segmentaci. Dochází tak 
k výraznější diferenciaci pojistných sazeb mezi řidiči ve vazbě na jejich rizikovost.
V roce 2003 pokračovala redukce subjektů působících v této oblasti pojistného trhu. Ke konci roku poskytovalo
POPV ještě 10 pojiš�oven a prakticky od počátku roku 2004 působí na trhu 8 subjektů. S účinností od 2. 1. 2004
došlo k převodu pojistných kmenů POPV z Pojiš�ovny České spořitelny, a. s. a Union pojiš�ovny, a. s. na Koope-
rativa, pojiš�ovnu, a. s.
V souvislosti se zavedením nucené zprávy v Union pojiš�ovně, a. s. jí bylo k 8. 1. 2004 odejmuto povolení k provo-
zování POPV. Přehled pojiš�oven provozujících POPV je uveden v příloze č. 4.

Členění výše aktiv podle životních a neživotních pojiš�oven a pojiš�oven se smíšenou činností

Výše TR v neživotním pojištění Výše TR v životním pojištění
Pojiš�ovny provozující (mil. Kč) (mil. Kč)

2001 2002 2003 2001 2002 2003
neživotní pojištění 5 539 6 290 5 459 - - -
životní pojištění - - - 13 043 15 598 18 244
smíšenou činnost 32 145 35 844 39 854 84 732 100 868 113 215
Celkem 37 684 42 134 45 313 97 775 116 466 131 459

Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002
nemovitosti 6,9 6,2 4,4 89,9 71,0
majetkové CP 6,2 5,0 5,2 80,6 104,0
dluhopisy 60,4 62,3 62,8 103,1 100,8
půjčky 1,4 1,7 2,7 121,4 158,8
depozita 13,4 10,2 9,6 76,1 94,1
ostatní 11,7 14,6 15,3 124,8 104,8
finanční umístění celkem 100,0 100,0 100,0 - -
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V porovnání s rokem 2002 vzrostlo hrubé předepsané pojistné o 17 % na 19,7 miliard Kč. Náklady na pojistná
plnění se oproti roku 2002 zvýšily o 11 % na 8,3 miliard Kč.

7. Účetnictví a audit

Pojiš�ovna nebo zajiš�ovna je povinna podle § 24 zákona o pojiš�ovnictví vést účetnictví o stavu a pohybu majetku
a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Písemnou zprávu o ověřené účetní závěrce předkládá auditor ministerstvu. Ministerstvo je
oprávněno požadovat kdykoliv v průběhu činnosti pojiš�ovny nebo zajiš�ovny ověření auditu auditorem, kterého
samo určí, jestliže existují důvody zpochybňující správnost původního auditu nebo to vyžadují zhoršené výsledky
hospodaření pojiš�ovny nebo zajiš�ovny. Náklady tohoto auditu nese auditor původního auditu. Ministerstvo hradí
tyto náklady pouze tehdy, jestliže tento audit nepotvrdí důvody, pro které ministerstvo zpochybnilo správnost
původního auditu. 
Přehled auditorů jednotlivých pojiš�oven za období 2000 až 2003 je uveden v příloze č. 26.

Rok 2003 byl posledním rokem existence České republiky mimo Evropskou unii. Od 1. května 2004 se stala jejím
řádným členem. Tato skutečnost samozřejmě v plném rozsahu ovlivnila aktivity státního dozoru v pojiš�ovnictví i
aktivity pojistného trhu. S vědomím blížících se možností volného poskytování služeb v rámci jednotného evrop-
ského pasu byly vytvářeny podmínky konkurenceschopnosti zejména dokončovanými legislativními návrhy, rozsa-
hem a věcným obsahem činnosti státního dozoru v pojiš�ovnictví vůči pojistnému trhu i vůči orgánům a institucím
EU. Byl zahájen v pořadí druhý a současně poslední twinningový projekt financovaný z fondů Phare zaměřený na
existenci nezávislého dozoru v pojiš�ovnictví a jeho vysokou odbornost. Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví se
poprvé úspěšně prezentoval organizací mezinárodního semináře dozorů v pojiš�ovnictví zemí Střední a Východní
Evropy. Zcela jednoznačně lze konstatovat, že rok 2003 byl rokem konsolidace aktivit dozoru nejen v podmínkách
České republiky, ale v mezinárodním měřítku. 

Pojistný trh České republiky reagoval na očekávaný vstup České republiky do Evropské Unie mezinárodními akti-
vitami, kvalitní spoluprací s dozorem a zejména dalším růstem nabídky produktů. Stabilitu dále se dynamicky roz-
víjejícího pojistného trhu nenarušil ani zásah státního dozoru v Union pojiš�ovně, a. s. O téměř 17% narostlo
předepsané pojistné celkem, jeho podíl na hrubém domácím produktu vzrostl o více než 10%.

Bylo by možné pokračovat; výroční zpráva státního dozoru v pojiš�ovnictví obsahuje mnoho dalších informací,
které lze komentovat či o nich diskutovat. Snad tedy závěrem pouze konstatování. Ukazuje se, že kvalitní spolu-
práce na všech třech úrovních podle Lamfalussyho dělení, tedy spolupráce regulátora tvořícího legislativu, státního
dozoru a trhu je zárukou, že pojiš�ovnictví České republiky je sektorem stabilním, dále se rozvíjejícím a v meziná-
rodním měřítku konkurenceschopným sektorem důvěryhodným pro své klienty.

Statistika pojiš�oven poskytujících POPV 

Počet pojištěných Hrubé předepsané Náklady na 
Pojiš�ovna vozidel pojistné pojistná plnění

ks podíl v % mil. Kč podíl v % mil. Kč podíl v %
Allianz pojiš�ovna, a. s. 550 881 10,5 2 540 12,9 1 187 14,4
Česká podnikatelská pojiš�ovna, a. s. 475 667 9,1 1 723 8,8 649 7,8
Česká pojiš�ovna, a. s. 2 330 483 44,5 8 009 40,7 3 131 37,9
ČSOB Pojiš�ovna a. s. 199 139 3,8 836 4,2 473 5,7
Generali Pojiš�ovna a. s. 157 979 3,0 766 3,9 321 3,9
Kooperativa, pojiš�ovna, a. s. 1 251 553 23,9 4 705 23,9 2 039 24,7
Pojiš�ovna České spořitelny, a. s. 191 142 3,6 690 3,5 299 3,6
Triglav pojiš�ovna, a. s. 3 639 0,1 30 0,2 6 0,1
Union pojiš�ovna, a. s. 9 152 0,2 59 0,3 17 0,2
UNIQA pojiš�ovna, a. s. 66 665 1,3 325 1,6 144 1,7
Celkem 5 236 300 100,0 19 683 100,0 8 266 100,0



Finanční zpravodaj 9-10/2004Strana 154

Přehled použitých zkratek a užitečných webových stránek

Přehled použitých zkratek

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
CEIOPS Commission of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
ČKP Česká kancelář pojistitelů
EC/ES European Community /Evropská společenství 
EEA European Economic Area
EEC/EHS European Economic Community/Evropské hospodářské společenství
EU Evropská unie
FSI Financial Stability Institute
HDP hrubý domácí produkt
IAIS International Association of Insurance Supervisors
ICP Insurance Core Principles
KNUIFE Komisja nadzoru ubezpieczeň i funduszy emerytalnych
MMF Mezinárodní měnový fond
MMS minimální míra solventnosti
OECD Organisation for Economic Co-operation and Devolopment
SMS skutečná míra solventnosti 
ÚFT Úrad pre finančný trh
TR technické rezervy
Úřad Úřad státního dozoru v pojiš�ovnictví a penzijním připojištění
WB World Bank

Přehled užitečných webových stránek

Ministerstvo financí⇒www.mfcr.cz⇒Pojištění a penzijní připojištění⇒pojiš�ovnictví
Asociace českých pojistných makléřů⇒www.acpm.cz
Česká asociace pojiš�oven⇒www.cap.cz
Česká kancelář pojistitelů⇒www.ckp.cz
Komora pojiš�ovacích makléřů⇒www.kopm.cz
Mezinárodní asociace pojistných dozorů⇒www.iaisweb.org



Strana 155Finanční zpravodaj 9-10/2004

Příloha č. 1 Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a jejich novel
Příloha č. 2 Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojiš�ovnictví
Příloha č. 3 Přehled pojiš�oven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojiš�ovnictví k 31. 12. 2003
Příloha č. 4 Přehled pojiš�oven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31. 12. 2003
Příloha č. 5 Přehled pojiš�oven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kanceláře 

v případějejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. k 31. 12. 2003
Příloha č. 6 Přehled pojiš�oven s povolením provozovat zajiš�ovací činnost k 31. 12. 2003
Příloha č. 7 Přehled pojiš�oven s povolenými odvětvími k 31. 12. 2003
Příloha č. 8 Přehled odvětví a skupin pojištění
Příloha č. 9 Počet pojiš�oven  v letech 1995 - 2003 (členění podle povoleného odvětví)
Příloha č. 10 Počet pojiš�oven na trhu životního pojištění v letech 1995 - 2003

(členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 11 Počet pojiš�oven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2003

(členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 12 Počet pojiš�oven v letech 1995 - 2003 (členění podle původu kapitálu)
Příloha č. 13 Počet pojiš�oven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí
Příloha č. 14 Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2003
Příloha č. 15 Přehled pojiš�oven se zahraničním akcionářem k 31. 12. 2003
Příloha č. 16 Přehled pojiš�oven se 100% českým kapitálem k 31. 12. 2003
Příloha č. 17 Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2003
Příloha č. 18 Podíly jednotlivých pojiš�oven na trhu podle předepsaného pojistného k 31. 12. 2003
Příloha č. 19 Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2003
Příloha č. 20 Náklady na pojistná plnění k 31. 12. 2003
Příloha č. 21 Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů

na pojistná plnění  k 31. 12. 2003
Příloha č. 22 Výše technických rezerv v letech 1995 - 2003
Příloha č. 23 Finanční umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy
Příloha č. 24 Rozvaha pojiš�oven k 31. 12. 2003
Příloha č. 25 Výkaz zisku a ztráty pojiš�oven k 31. 12. 2003
Příloha č. 26 Přehled pojiš�oven a jejich auditorů za období 2000 až 2003
Příloha č. 27 Seznam makléřů registrovaných k 31. 12. 2003
Příloha č. 28 Zrušené registrace makléřů k 31. 12. 2003
Příloha č. 29 Seznam nucených správců a likvidátorů pojiš�oven k 31. 12. 2003

Seznam příloh
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SMĚRNICE RADY 72/166/EEC ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro pří-
pad takové odpovědnosti pojištění (31972L0166)
PRVNÍ SMĚRNICE RADY 73/239/EEC ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním pojištění a jejího výkonu
(31973L0239)
SMĚRNICE RADY 76/580/EEC ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EEC o koordinaci
právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním
pojištění a jejího výkonu (31976L0580)
SMĚRNICE RADY 77/92/EEC ze dne 13. prosince 1976 o opatřeních k usnadnění účinného výkonu svobody
podnikání a volného pohybu služeb u činnosti pojiš�ovacích agentů a makléřů (ze skupiny 630 podle oborové kla-
sifikace ekonomických činností - OKEČ), a zejména o přechodných opatřeních ohledně těchto činností
(31977L0092)
SMĚRNICE 78/473/EEC ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se soupo-
jištění v rámci Společenství (31978L0473)
DRUHÁ SMĚRNICE RADY 84/5/EEC ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31984L0005)
SMĚRNICE RADY 84/641/EEC ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordi-
naci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém jiném než životním
pojištění a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (31984L0641)
SMĚRNICE RADY 87/343/EEC ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EEC o koordi-
naci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k podnikatelské činnosti v přímém pojištění jiném než
životním a jejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce) (31987L0343)
SMĚRNICE RADY 87/344/EEC ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
pojištění právní ochrany  (31987L0344)
DRUHÁ SMĚRNICE RADY 88/357/EEC ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu
volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EEC (31988L0357)
TŘETÍ SMĚRNICE RADY 90/232/EEC ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (31990L0232)
SMĚRNICE RADY 90/618/EEC ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC
o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního pojištění 
ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu motorovýcho vozidel (31990L0618)
SMĚRNICE RADY 92/49/EEC ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
přímého jiného než životního pojištění, kterou se mění směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC (třetí směrnice 
o neživotním pojištění) (31992L0049)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 95/26/EC ze dne 29. června 1995, kterou se mění
směrnice 77/780/EEC a 89/646/EEC o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EEC a 92/49/EEC o jiném než
životním pojištění, směrnice 79/267/EEC a 92/96/EEC o životním pojištění, směrnice 93/22/EEC o investičních
podnicích a směrnice 85/611/EEC o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů
(SKIPCP) (31995L0026)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/EC ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru
nad pojiš�ovnami v pojiš�ovací skupině (31998L0078)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/26/EC ze dne 16. května 2000 o sbližování práv-
ních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel
a o změně směrnic Rady 73/239/EEC a 88/357/EEC (32000L0026)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/17/EC ze dne 19. března 2001 o reorganizaci 
a likvidaci pojiš�oven (32001L0017)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/EC, z 23. září 2002 týkající se dálkového
obchodu spotřebitele finančních služeb,doplňující směrnici Rady 90/619/EEC a směrnice 97/7/EC a 98/27/EC
(32002L0065)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/83/EC z 5. listopadu 2002 týkající se životního
pojištění (32002L0083)

Příloha č. 1

Přehled směrnic Evropského společenství zapracovaných do zákonů a jejich novel
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/87/EC ze dne 16. prosince 2002, o  doplňkovém
dozoru nad úvěrovými institucemi, pojiš�ovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, kterou se
mění směrnice Rady 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC a 93/22/EEC a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (32002l0087)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/EC ze dne 9. prosince 2002, o zprostředko-
vání pojištění (32002L0092)

Nařízení Komise (EEC) č. 3932/92 ze dne 21. prosince 1992 o použití čl. 85 odst. 3, Smlouvy na určité kategorie
dohod, rozhodnutí   a jednání ve vzájemné shodě v oblasti pojiš�ovnictví (31992R3932)

DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 18. prosince 1991 o zprostředkovatelích pojištění (31992H0048)

Návrh směrnice 5/2004/PC 351 Evropského parlamentu a Rady,  kterou se mění směrnice Rady 72/166/EEC,
84/5/EEC, 90/232/EEC a směrnice 2000/26/EC o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových
vozidel

150/1958 Ú.l., vládní vyhláška o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
40/1964 Sb., občanský zákoník
65/1965 Sb., zákoník práce
200/1990 Sb., zákon o přestupcích
513/1991 Sb., obchodní zákoník
552/1991 Sb., zákon o státní kontrole
591/1992 Sb., zákon o cenných papírech
125/1993 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění    odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu 
48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
205/1999 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.
363/1999 Sb., zákon o pojiš�ovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojiš�ovnictví) ve znění
pozdějších předpisů
303/2004 Sb., vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb.
56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999
Sb., ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
563/1991 Sb., zákon o účetnictví, v úplném znění č. 56/2002 Sb.
37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
38/2004 Sb., zákon o pojiš�ovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojiš�ovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Příloha č. 2

Stručný přehled platných právních předpisů s vazbou na pojiš�ovnictví
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č. ř. Obchodní firma Adresa
1. AIG CZECH REPUBLIC pojiš�ovna, a. s. V Celnici 1031/4, 110 00  Praha 1
2. Allianz pojiš�ovna, a. s. Římská 103/12, 120 00  Praha 2
3. ARAG - pojiš�ovna právní ochrany, a. s. Truhlářská 7, 110 00  Praha 1
4. Aviva životní pojiš�ovna, a. s. Londýnská 41, 120 21  Praha 2
5. Cestovní pojiš�ovna ADRIA Way družstvo Mírové náměstí 3d/519, 703 00  Ostrava
6. CREDIT SUISSE LIFE

& PENSIONS POJIŠŤOVNA A. S. Lazarská 13/8, 120 00  Praha 2
7. Česká podnikatelská pojiš�ovna, a. s. Budějovická 5/64, 140 00  Praha 4
8. Česká pojiš�ovna a. s. Na Pankráci 121, 140 21  Praha 4
9. Česká pojiš�ovna ZDRAVÍ a. s. Litevská 1174/8, 100 00  Praha 10
10. ČSOB Pojiš�ovna, a. s., člen holdingu ČSOB  * Masarykovo náměstí 1458, 532 18  Pardubice
11. D.A.S. pojiš�ovna právní ochrany, a. s. Benešovská 40, 101 00  Praha 10
12. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojiš�ovna, a. s.  ** Molákova 576/11, 186 00  Praha 8
13. Evropská Cestovní Pojiš�ovna, a. s. Kozí 916/5, P.O.BOX 809, 111 21  Praha 1
14. Exportní garanční a pojiš�ovací společnost, a. s. Vodičkova 701/34, P.O.BOX 6, 111 21 Praha 1
15. Generali Pojiš�ovna a. s. Bělehradská 132, 120 84  Praha 2
16. GERLING-Konzern Všeobecná pojiš�ovací akciová Na Zátorce 5, 160 00  Praha 6

společnost-organizační složka
17. Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Radimova 2342/36, 169 00  Praha 6

organizační složka pro Českou republiku
18. HALALI, všeobecná pojiš�ovna, a. s. Jungmanova 32/25, 117 18  Praha 1
19. Hasičská vzájemná pojiš�ovna a. s. Římská 45, 120 00  Praha 2
20. HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, zkráceně „HDI“
- organizační složka V Jámě 639/12, 110 00  Praha 1

21. HDI Industrie Versicherung AG, organizační složka V Jámě 639/12, 110 00  Praha 1
22. Komerční pojiš�ovna, a. s. Karolínská 650/1, 186 00  Praha 8
23. Kooperativa, pojiš�ovna, a. s. Templová 747, 110 01  Praha 1
24. KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs 

- Aktiengesellschaft- organizační složka Šmeralova 128/7, 170 00  Praha 7
25. MAXIMA pojiš�ovna, a.s.  *** Na dlouhém lánu 508/41, 160 00  Praha 6
26. Nationale - Nederlanden životní pojiš�ovna

(organizační složka) Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
27. Nationale-Nederlanden pojiš�ovna, a. s. Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5
28. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

- organizační složka   **** Na Zátorce 5, 160 00  Praha 6
29. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. Na Rybníčku 1329/5, 120 00  Praha 2
30. Pojiš�ovna České spořitelny, a. s. náměstí Republiky 115, 530 02  Pardubice
31. Pojiš�ovna Slavia a. s. Ve struhách 1076/27, 160 00  Praha 6
32. Pojiš�ovna VZP, a. s. Orlická ul. 2020/4, 130 00  Praha 3
33. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

angl. FIRST AMERICAN CZECH INSURANCE 
COMPANY V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1

34. První česká servisní pojiš�ovna a. s.  ***** tř. T. Bati 627, 763 02  Zlín
35. Triglav pojiš�ovna, a. s. Novobranská 1, 602 00  Brno
36. Union pojiš�ovna, a. s. (v nucené správě) Havlíčkova 1682/15, 110 00  Praha 1
37. UNIQA pojiš�ovna, a. s. Bělohorská 19, 160 12  Praha 6
38. VICTORIA VOLKSBANKEN pojiš�ovna, a. s. Francouzská 28, 120 00  Praha 2
39. Vitalitas pojiš�ovna, a. s. Roškotova 1225/1, 140 00  Praha 4

Příloha č. 3

Přehled pojiš�oven s povolením dozorového orgánu k podnikání v pojiš�ovnictví k 31. 12. 2003
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č. ř. Obchodní firma Adresa
1. Allianz pojiš�ovna, a. s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
2. Česká podnikatelská pojiš�ovna, a. s. Budějovická 5/64, 140 00 Praha 4
3. Česká pojiš�ovna a. s. Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
4. ČSOB Pojiš�ovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
5. Generali Pojiš�ovna a. s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
6. Kooperativa, pojiš�ovna, a. s. Templová 747, 110 01 Praha 1
7. Pojiš�ovna České spořitelny, a. s.  * náměstí Republiky 115, 530 02  Pardubice
8. Triglav pojiš�ovna, a. s. Novobranská 1, 602 00 Brno
9. Union pojiš�ovna, a. s.  (v nucené správě)  ** Havlíčkova 15, 110 00  Praha 1
10. UNIQA pojiš�ovna, a. s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6

Příloha č. 4

Přehled pojiš�oven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
dle zákona č. 168/1999 Sb. k 31. 12. 2003

40. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
ČESKÉ REPUBLIKY Orlická ul. 2020/4, 130 00  Praha 3

41. Wüstenrot, životní pojiš�ovna, a. s. nám. Kinských 602/2, 150 00  Praha 5
42. XL INSURANCE COMPANY LIMITED, 

organizační složka Lazarská 13/8, 120 00  Praha 2

Poznámka: * do 6. 1. 2003 IPB Pojiš�ovna, a. s.
** do 21. 10. 2003 ČESCOB, úvěrová pojiš�ovna, a. s.
*** do 6. 3. 2003 Pojiš�ovna UNIVERSAL, a. s.
**** od 31. 3. 2004 Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka
***** od 30. 3. 2004 Servisní pojiš�ovna a. s.

Poznámka: * do 7. 1. 2004
** do 8. 1. 2004

č. ř. Obchodní firma Adresa
1. Allianz pojiš�ovna, a. s. Římská 103/12, 120 00 Praha 2
2. Česká podnikatelská pojiš�ovna, a. s. Budějovická 5/64, 140 00 Praha 4
3. Česká pojiš�ovna a. s. Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
4. ČSOB Pojiš�ovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice
5. Generali Pojiš�ovna a. s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
6. Komerční pojiš�ovna, a. s. Karolinská 1/650, 186 00 Praha 8
7. Kooperativa, pojiš�ovna, a. s. Templová 747, 110 01 Praha 1
8. Pojiš�ovna České spořitelny, a. s. náměstí Republiky 115, 530 02 Pardubice
9. Union pojiš�ovna, a. s. (v nucené správě) Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1
10. UNIQA pojiš�ovna, a. s. Bělohorská 19, 160 12 Praha 6

Příloha č. 5

Přehled pojiš�oven s povolením provozovat povinné pojištění záruky cestovní kancelářev případě jejího úpadku
dle zákona č. 159/1999 Sb. k 31. 12. 2003
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ČÁST  A
ODVĚTVÍ  ŽIVOTNÍCH  POJIŠTĚNÍ

1. Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného
věku nebo dřívější smrti,pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného.

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.
3. Důchodové pojištění.
4. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem.
5. Kapitálové činnosti

a) umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo peri-
odickým platbámdohodnutých předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši,

b) správa skupinových penzijních fondů,
c) činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu minimálního úroku,
d) pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojiš-

tění,pokud zákon umožňuje jeho provádění pojiš�ovnou na její vlastní riziko.
6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5.

ČÁST  B
ODVĚTVÍ  NEŽIVOTNÍCH  POJIŠTĚNÍ

1. Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy škody,
c) s kombinovaným plněním,
d) cestujících.

2. Pojištění nemoci
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy škody,
c) s kombinovaným plněním,
d) smluvní zdravotní pojištění.

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
a) motorových,
b) nemotorových.

4. Pojištění škod na drážních vozidlech.
5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.
6. Pojištění škod na plavidlech

a) vnitrozemských,
b) námořních.

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek.
8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 a 7 způsobených

a) požárem,
b) výbuchem,
c) vichřicí,
d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy),
e) jadernou energií,
f) sesuvem nebo poklesem půdy.

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem
anebo jinými příčinami(např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tyto příčiny zahr-
nuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pří-
činami.

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající
a) z provozu pozemního motorového vozidla a jeho přípojného vozidla,
b) z provozu drážního vozidla,
c) z činnosti dopravce.

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně
odpovědnosti dopravce.

Příloha č. 8

Přehled odvětví a skupin pojištění
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12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla,
včetně odpovědnosti dopravce.

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12,
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí,
b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením,
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku,
d) ostatní.

14. Pojištění úvěru
a) obecná platební neschopnost,
b) vývozní úvěr,
c) splátkový úvěr,
d) hypotéční úvěr,
e) zemědělský úvěr.

15. Pojištění záruky (kauce)
a) přímé záruky,
b) nepřímé záruky.

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících
a) z výkonu povolání,
b) z nedostatečného příjmu,
c) ze špatných povětrnostních podmínek,
d) ze ztráty zisku,
e) ze stálých nákladů,
f) z nepředvídaných obchodních výdajů,
g) ze ztráty tržní hodnoty,
h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu,
i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,
j) z ostatních finančních ztrát.

17. Pojištění právní ochrany.
18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště,včetně pojištění

finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby).

ČÁST  C
SKUPINY NEŽIVOTNÍCH POJIŠTĚNÍ

a) „Pojištění úrazu a nemoci“ pro odvětví č. 1 a 2,
b) „Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví č. 3, 7 a 10,
c) „Pojištění požáru a jiných majetkových škod“ pro odvětví č. 8 a 9,
d) „Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí“ 

pro odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12,
e) „Pojištění odpovědnosti za škodu“ pro odvětví č. 10, 11, 12 a 13,
f) „Pojištění úvěru a záruky“ pro odvětví č. 14 a 15,
g) „Pojištění jiných ztrát“ pro odvětví č. 16, 17 a 18.
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Příloha č. 10

Počet pojiš�oven na trhu životního pojištění v letech 1995 - 2003 (členění podle původu kapitálu)

Příloha č. 9

Počet pojiš�oven v letech 1995 - 2003 (členění podle povoleného odvětví)
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Příloha č. 11

Počet pojiš�oven na trhu neživotního pojištění v letech 1995 - 2003 (členění podle původu kapitálu)

Příloha č. 12

Počet pojiš�oven v letech 1995 - 2003 (členění podle původu kapitálu)
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Příloha č. 13

Počet pojiš�oven s rozhodující zahraniční majetkovou účastí

Příloha č. 14

Průměrná výše základního kapitálu v letech 1995 - 2003
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Příloha č. 17

Vývoj předepsaného pojistného v letech 1995 - 2003



Příloha č. 18

Podíly jednotlivých pojiš�oven na trhu podle předepsaného pojistného k 31. 12. 2003



Strana 171Finanční zpravodaj 9-10/2004

Příloha č. 19

Vývoj nákladů na pojistná plnění v letech 1995 - 2003



Příloha č. 20

Náklady na pojistná plnění k 31. 12. 2003



Příloha č. 21 

Porovnání podílů na pojistném trhu podle předepsaného pojistného a nákladů na pojistná plnění  k 31. 12. 2003
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Příloha č. 23

Finanční umístění aktiv v letech 1995 - 2003, jejichž zdrojem jsou technické rezervy

Příloha č. 22

Výše technických rezerv v letech 1995 - 2003
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Příloha č. 24

ROZVAHA POJIŠŤOVEN k 31. 12. 2003
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Příloha č. 25

Výkaz zisku a ztráty pojiš�oven k 31. 12. 2003
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Obchodní firma/Jméno Sídlo - místo Sídlo - ulice
1. AZ Makléřská, s. r. o. Brno Tř. Kpt. Jaroše č. p. 1979/37a
1. PLAVEBNÍ, s. r. o. Lednice na Moravě 21. dubna 3
1. Vzájemná poradenská, a. s. Plzeň Rejskova 6
1. zprostředkovací, s. r. o. Třebíč Kosmákova 8
1P, s. r. o. Praha 1 Národní 138/10
2P Partner, s. r. o. Praha 5 Bašteckého 254/12
A - Z  Risk Service spol. s r.o. Kožlany Kožlany 368
A R G U S  Corp., spol. s r.o. Ronov nad Doubravou Nádražní 283
A. C. I. pojiš�ovací makléř, s. r. o. Louny 28. října 1849
ABC - CONSULTING s. r. o. Plzeň Mánesova 19
A-broker s. r. o. Znojmo Tovární 720/10
ABSOLUT INSURANCE, s. r. o. Praha 1 Hybernská 8
Absolute s. r. o. Ostrava - Svinov Kolofíkova 427
ACTIVUM, s. r. o. Praha 10 Estonská 6
ACTUS Praha, s. r. o. Praha 5 Geologická 2
ADORES - pojiš�ovací makléřství, spol. s r. o. Humpolec Nerudova 185
ADVIS VP s. r. o. Liberec 12 Jiráskova 441/30
AFS - Investiční a pojiš�ovací služby, a. s. Praha 6 Evropská 61
Agentura Bömmel & Strasser s. r. o. Aš Jiráskova 380/1
Agentura FIPOS, s. r. o. Horaž
ovice Palackého 853
Agentura Silesia s. r. o. Opava Denisovo náměstí 2681/1
Agripos-Rakovník spol. s r. o. Rakovník Fojtíkova 2402
Aišman Jindřich Rokycany Štefánikova 172
AK Consulting, s. r. o. Plzeň Jiráskovo náměstí 33
ALFA - EKO s. r. o. Liberec 1 Chrastavská 16 A
Alfa Broker s. r. o. Plzeň Sokolovská 23
ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r. o. Kyjov Masarykovo nám. 63
ALL BROKERS SERVICE, a. s. Praha 8 Střelničná 2221/50
ALLFIN PRO, s. r. o. Plzeň Sedláčkova 16
Allins, a. s. Praha 10 Na hroudě 12
Allrisk česká pojiš�ovací makléřská spol. s r. o. Praha 5 nám. Kinských 76/7
Allrisk, s. r. o. Brno Kounicova 67a
Allrisk-CAC pojiš�ovací makléřská spol. s r. o. Praha 5 nám. Kinských 78/7
ANDERSON INSURANCE CONSULTING, a. s. Praha 5 Na Hřebenkách 2288/72
Andi� Anton Strašice Strašice 577/I
Aon Česká republika spol. s r. o. Praha 2 Karlovo náměstí 28
Apollón holding, a. s. Praha 9 Jandova 3
AR CREDIT s. r. o. Pardubice Masarykovo nám. 1544
ARC FIN s. r. o. Plzeň Doudlevecká 17
ASTERIAS s. r. o. Březno Sukorady 98
ATIUS s. r. o. Praha 4 Vavřenova 1169/6
ATLAS C.I.R. spol. s r. o. Plzeň Sady 5. Května 26
ATLAS INVEST, s. r. o. Praha 8 Kundratka 3
ATO s. r. o. Praha 6 Nikoly Tesly 3
AURA Lloyd s. r. o. Praha 4 - Krč Pod Višňovkou 21
AUTOASSISTANCE a. s. Praha 6 Pod Juliskou 4
AVE.FIN. s. r. o. Kroměříž Masarykovo náměstí 9
AxFin, s. r. o. Praha 4 Batelovská 7/1207
AZ ASPECT, s. r. o. České Budějovice Kostelní 34
B.M.COMPACT, s. r. o. Brno Údolní 33
Bábor Bohuslav Kuřim Fučíkova 861
Bakrlíková Michaela Český Dub Malý Dub 23
Baslerová Růžena Praha 6 Bubenečská 9
BEC TRADING, s. r. o. Brno Kotlářská 53
BENEFIT REAL, spol. s r. o. Zdiby, Přemyšlení V Sadu 96
Benfield Greig Praha a. s. Praha 1 U Prašné brány 1078/1
Berecková Hana Březolupy Březolupy 512

Příloha č. 27

Seznam makléřů registrovaných k 31. 12. 2003
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Berka Alois Ing. Lanškroun Franze Kafky 230
BGI Bertil Grimme Insurance Brokers, s. r. o. Praha 4 Na Vrstvách 971/23
Bláha Jiří Ing. Trhové Sviny Nesměň 86
BMS Harris & Dixon Praha, a. s. Praha 1 Na poříčí 12
Bobková Zlatuše Mladá Boleslav U Stadionu 985
Bohemia brokers, s. r. o. Kladno Příční 1518
Bohemia Investment s. r. o. Praha 2 Slezská 24/825
Bojarský Jaroslav Lázně Bohdaneč Bukovka 77
Bouček Zdeněk Praha 4 - Michle Při trati 1232/6
BOZK s. r. o. Kladno Rooseveltova 1543
BRENN, a. s. Praha 3 Malešická 1936/39
Brchel Emanuel Příbram ul. Jana Drdy 504
BRISK CZ, spol. s r. o. Brno Mezírka 1
BROKER COMPANY spol. s r. o. Jičín Pod Lipami 893
Broker Consulting, s. r. o. Plzeň Klatovská 7
BROKER VENTURE, spol. s r. o. Plzeň Jiráskovo nám.4
BRVZ s. r. o. České Budějovice Vrbenská 1821/31
BUCKLEY ASSOCIATES, a. s. Praha 3 Táboritská 1000/23
CARDINAL GROUP - makléřská pojiš�ovací 
společnost, s. r. o. Znojmo 17. listopadu 18
CCIG Risk Services s. r. o. Praha 2 Sokolská 22
CERTIUM - broker v oblasti pojiš�ovnictví, s. r. o. Havířov Dlouhá tř. 3/45a
CIC plus,. a. s. Praha 5 Kořenského 1107/15
Cimoracká Pavlína Ústí nad Labem Čajkovského 72/1802
CLARITY spol. s. r. o. Praha 1 Michalská 1/429
CONSENSUS, s. r. o. Brno Bartošova 5
CONSILIATOR s. r. o. Rakovník Na Sekyře 152
Contus, a. s. Mariánské Lázně Hlavní 359/19
CONVERSE s. r. o. Praha 8 Bojasova 1243
COOPER RISK, a. s. Praha 4 Ohradní 1394/61
CORIS CZ s. r. o. Praha 4 Sdružení 1329/2
CUSTINS, spol. s r. o. Praha 5 Píškova 1949/18
CZ - TRAIT, a. s. Litvínov Podkrušnohorská 1586
CZECH INSURANCE AGENCY s. r. o. Pardubice Jana Palacha 1552
Čakovský Jan Ing. Vyškov A.B. Svojsíka 711/26
Čásenský Jan Ing. Předměřice nad Labem Hradecká 371
Čásenský & Hlavatý, s. r. o. Hradec Králové U Fotochemy 1602
Čáslava Josef Ing. Praha 10 Troilova 440
Čech Miroslav Lipník 50 Lipník 50
Čeliš Petr Ing. Liberec Hroznova 699
Černý Luboš Ing. Jičín Nad cihelnou 1087
Česká asistenční spol. s r. o. Chomutov Pražská 988
ČESKÁ FINANČNÍ 
A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBA, s. r. o. Sokolov U Divadla 339
Česká makléřská, s. r. o. Praha 4 Špirkova 524/10
Česká pojiš�ovací s. r. o. Mladá Boleslav Erbenova 873
ČSAD DOUANE, a. s. Říčany Olivova 1888
D.K.A. spol. s r. o. Hradec Králové Na Občinách 927
DAKARA, spol. s r. o. Moravské Prusy Moravské Prusy 82
DAMENEX, spol. s r. o. Karviná - Fryštát Masarykovo nám. 91/28
DC DEMAS a. s. Děčín I 2. polské armády 741/4
DD makléřská spol. s r. o. Cheb Lesní 26
DIPOZ - MORAVA s. r. o. Frýdek-Místek 4. Května 217
DIVITIA a. s. Praha 1 Politických vězňů 10
DKF, holding, a. s. Praha 1 Anežská 10
Dlouhá Michaela Ing. Kralupy nad Vltavou V Zátiší 1020
Doležal Ladislav Praha 4 Hráského 1924/13
Doprastav Bohemia a. s. Praha 8 Koželužská 2246
Drábek Zdeněk Praha 6 - Břevnov Anastázova 15/6
Drábek Miroslav Merklín Merklín 146
Dudová Miroslava Plzeň Kyjevská 8
Dürl Patrik Praha 9 Mimoňská 637/16
Dušek Stanislav Ing. Nebanice Nebanice 51
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DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s. r. o. Chomutov Blatenská 2167
Dvořák Zdeněk RSDr. Valašské Meziříčí Z. Fibicha 1204
E M S  BROKER, a. s. Ostrava-Moravská Ostrava 28. října 124/2556
EDWARD BROKER s. r. o. Rokycany J. Knihy 14/I
EFIN spol. s r. o. Praha 4 K Hájovně 753/9
EGIDA, a. s. Brno Vinařská 1a
EGT makléřská pojiš�ovací společnost s. r. o. Benešov Villaniho 2155
EHC 2000, s. r. o. Praha 7, Holešovice U měš�anského pivovaru 4
EKONOMIE CZ, a. s. Trmice Václavské náměstí 5/1
ELEKTROINSTA Brno spol. s r. o. Brno Myslínova 24a
ELT, s. r. o. Brno Stojanova 8
EMTC - Czech akciová společnost Praha 3 Fibichova 2
EPM CZ s. r. o. Praha 4 Novodvorská 1010/14
EQUIP, spol. s r.o. Plzeň Kaplířova 16
EURO MAKLER GROUP, s. r. o. Ostrava Mariánské Hory Daliborova 3
EUROFIN-IMC, společnost s ručením omezeným Brno Příkop 6
EUROLA, s. r. o. Zlín K Rybníkům 247
EUROLIFE CZECHIA spol. s r. o. Brno Panská 2/4
EUVIN s. r. o. Prostějov Vápenice 32
Experting spol. s r. o. Praha 4 Štětkova 18
EXPERTUM BROKERS, s. r. o. Praha 3 Milešovská 1766/7
EZ INVEST, s. r. o. Loděnice Jezeřany - Maršovice 137
F E D S  s. r. o. Praha 3 - Žižkov Jeronýmova 7/325
F I X U M  a. s. Ostrava Novinářská 3
F. I. PARTNER, s. r. o. Ostrava ul. 28. října 150
F.M.Partner spol. s r. o. České Budějovice Rudolfovská 84
FIDUCIA s. r. o. Praha 4 - Spořilov Hlavní 681/97
Finance a pojištění s. r. o. Libštát Libštát 316
Financial Consulting Strategie, s. r. o. Praha 6 Volavkova 1743/5
FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ 
AGENTURA PYRAMIDA s. r. o. Praha 5 Ostrovského 253
FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ 
AGENTURA s. r. o. České Budějovice Karla Štěcha 1221/18
Finanční a pojiš�ovací poradenství s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava 28. října 239/59b
FINANČNÍ AGENTURA PYRAMIDA s. r. o. Praha 1 Senovážné nám.23
Finanční poradci s. r. o. Praha 2 Americká 35
Finanční poradenství, s. r. o. Praha 4 Květnového vítězství 1361/56
FINCENTRUM s. r. o. Praha 2 Vinohradská 365/10
Finod s. r. o. Trutnov Spojenecká 123
FINspol HK, s. r. o. Hradec Králové Kotěrova 847
FiPoS Praha s. r. o. Praha 8 Světová 12/473
Floreán Tomáš JUDr. Brno nám. 28.října 3
FONTES PLUS s. r. o. Plzeň Slovanská tř. 28
fps Hrbáč, s. r. o. Ostrava, Slezská Ostrava U Staré elektrárny 1881/2
Fuchsová Hana Plzeň Pecháčkova 13
FUSE, s. r. o. Praha 5 Nádražní 56
G.I.S. makléřská pojiš�ovací společnost s. r. o. Praha 2 Vinohradská 35/25
G.R.G. - Management, spol. s r. o. Ostrava Trocnovská 6
GALAXY - MF s. r. o. Ústí nad Labem Hrnčířská 63/6
GALIE s. r. o. Ústí nad Labem Na výšině 495
Garancie, spol. s r. o. Praha 1 Pařížská 11
Garant Makler Service, spol. s r. o. Ostrava-Poruba Sokolovská 1338/35
Garant N s. r. o. České Budějovice Vrchlického nábř. 2
Generali Capital spol. s r.o. Praha 2 Bělehradská 132
Geritas, s. r. o. Praha 7 Kamenická 5/673
GFA Insurance Services Praha, s. r. o. Praha 1 Bartolomějská 11
GLEJT s. r. o. Liberec 3 Jánská 864/4
Goč Ladislav Praha 10 Mexická 4
GPB Consulting, spol. s r. o. Kamenné Žehrovice Lhota, Fučíkova ul.199
GrECo, International, poradenství 
pro riziko a pojištění s. r. o. Praha 4 Novodvorská 994
Grunt Jiří Ing. Hořovice Sklenářka 168/27
GS-SERVIS, s. r. o. Brno Renneská 27
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H & B optimum, s. r. o. Vsetín Smetanova 1484
H.I. Consulting s. r. o. Brno Jiráskova 27
Hájek Martin Praha 4 Michnova 3/1624
Hájek František Praha 4 5.května 14/1298
Hála Václav Netvořice Dalešice 2
Hanácká pojiš�ovací s. r. o. Olomouc Studentská 947/5
Harang Petr Znojmo Koželužská 7
HEATH LAMBERT (CZ), a. s. Praha 10 Kolovratská 2/111
HELIA & PARTNERS s. r. o. Ústí nad Labem Na Popluží 821/11
HELLIS HARD BROKER s. r. o. Praha 4 Budějovická 1126/9
Hendrych Jiří Kutná Hora Lorecká 384
Heřt Vlastimil PhDr. Praha 8 Paláskova 1108/3
Hloušek Jaromír Ing. Mnichovo Hradiště Ivana Olbrachta 621
HLS broker, spol. s r.o. Jeseník Dukelská 456
Hobza Milan Ing. Kutná Hora K Bělidlu 56
HOLVER STAR, s. r. o. Ostrava-Moravská Ostrava Sokolská třída 2800/99
Homér s. r. o. Mladá Boleslav Dukelská 435/66
HONORIS FINANCE, a. s. Praha 6 Svatovítská 2/504
Horníčková Jarmila Ing. Praha 7 Schnirchova 17
Horten a. s. Praha 9 - Letňany Beranových 130
Hovorka Vlastimil Ledeč nad Sázavou Hradec 87
Hromádková Jana Ing. Frýdek-Místek M. Pujmanové 1667
HS CORRECT s. r. o. Hradec Králové Za Lípou 562
Hubený martin Beroun Švermova 1382
Hvozdecký František Olomouc Dělnická 44
Cháb Josef Pelhřimov Žižkova 645
Charous Hynek Brno Nad dědinou 345/12
Chomát Jiří Ing. Praha 8 Skalická 826/8
Chovan Pavel JUDr. Praha 5 Kettnerova 2050/24
Chvalová Věra Ing. Tábor 5 Budapeš�ská 2787
I. česká makléřská 
- pojiš�ovací poradenství, spol. s r. o. Plzeň U Borského parku 3
IB & Partner s. r. o. Čeladná Čeladná 719/9
IBS - INSURANCE BROKER SERVICE s. r. o. Kroměříž tř. 1. máje 575/11
IF GROUP, makléřský dům s. r. o. Plzeň V Bezovce 26
IFP Institut Finančního Poradenství, a. s. Brno Příkop 4
IKEP Liteň Chrástecká 172
IMG a. s. Praha 4 Vladimírova 197/10
INCOMIA s. r. o. Tábor Jaselská 2323
INFRAPO, a. s. Olomouc Dr. M. Horákové 27
INIS International Insurance Service s. r. o. Praha 6 V sadech 4a
INPEMA s. r. o. Praha 10 Nám. Mezi zahrádkami 1803/10
Institut technickoekonomických analýz 
a diagnostiky, akciová společnost /ITEAD, a. s./ Pardubice Masarykovo náměstí 1484
inteca, s. r. o. Oloví Smetanova 121
Integrated Financial Services, s. r. o. Zvole Zadní 462
International Insurance Brokers s. r. o. Praha 1 Valentinská 10/20
INTERWAY INSURANCE BROKERS, 
spol. s r. o. Plzeň Pod Záhorskem 1
INVERMA CZ, spol. s r. o.  Praha 8 Kašparovo nám. 5/2271
IRMA, s. r. o. Velká Bíteš Zahradní 578
iSure.cz, spol. s r. o. Praha 4 Písnické zahrady 442
J. A. KREDIT, s. r. o. České Budějovice Lannova tř. 19
Jakubček Jaroslav Luhačovice Družstevní 884
JANÁK, s. r. o. Mikulášovice Mikulášovice 1081
Janega Jaromír Ing. Jablonec nad Nisou Malá Janovská 5
Janoščín Jiří Brno Filipova 24
Jánský Juraj Chrudim Vrcha 15
Jarmarová Petra Bruntál Květná 42
Jarolímek Josef České Budějovice Jana Čarka 1514/1
JAUCH & HÜBENER, spol. s r. o. Praha 2 Karlovo náměstí 28
JB Group s. r. o. Most J. A. Komenského 497
JBN CONSULTING s. r. o. Praha 2 nám. Míru 9, Národní dům
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Jezbera Miloš Sedlčany Havlíčkova 623
JH MAKLER s. r. o. Jindřichův Hradec II Klášterská 93
JCH Consult s. r. o. Praha 10 - Hostivař U Pekáren 1
Jilečková Vladimíra Mgr. Praha 4 - Chodov Květnového vítězství 1361
Jíra Stanislav Mgr. Tábor Havanská 2812
JM Moravskoslezská makléřská s. r. o. Hlučín Hluboká 1101/33
JR servis, s. r. o. Hodonice Janská 185
Jůzl Zdeněk Jihlava Mánesova 4
JZC, s. r. o. Břeclav Lidická 13
K.V. makléř, spol. s r. o. Karlovy Vary Na Výhledě 1
K+K Broker spol. s r. o. Kyjov Masarykovo nám. 2
Kabeš Karel Ing. Kojetice u Prahy Předboj 111
Kabilka Zdeněk JUDr. Praha 5 Na Homolce 23
Kac Jiří Praha 4 - Chodov Na Sádce 1746
Kačer Roman Ing. Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 296
Karl Jiří Ing. Horaž
ovice Šumavská 794
KASKA BROKER, a. s. Hradec Králové Na Okrouhlíku 1156
Kaštovský Jiří Ing. Opava V Zátiší 1
Katzer Ladislav Pardubice Čechova 262
Kavečka Jaroslav Ing. Kuřim Vrchlického 590
K-BROKERS, s. r. o. České Budějovice Husova 199/109
Kešner Stanislav Ing. Liberec 6 Vlnařská 692
Kether spol. s r. o. Praha 1, Nové Město Senovážné nám. čp. 1464
KFD makléři   s. r. o. Jičín Staré Místo 68
KINGFISHER, s. r. o. Praha 6 Krolmusova 48
Klíma Josef Mgr. Velešín Ke Kozákům 173
Klimsza Zdeněk Havířov - Město Evžena Rošického 684/2
KOLIS a. s. Ústí nad Labem Dlouhá 240/11
KONCEPCE, s. r. o. Brno Cihlářská 19
KONTAKT,pojiš�ovací makléřská společnost, 
spol. s r. o. Lutín Na Sídlišti 286
KOREKCE s. r. o. Uherské Hradiště Prostřední 128
Kormoš Milan Náchod Dvořákova 1094
Koš�álek Miloslav Plzeň Komenského 77
Kotalík Jaroslav Ing. Příbram náměstí T.G.M. 157
kott & richtárik s. r. o. Praha 10 - Hostivař Pod Plískavou 371/4
KRÁL and PARTNER, s. r. o. Ostrava - Zábřeh V Troskách 2721/44
Krampera Roman Česká Lípa Ústecká 2920
Kratochvíl Leoš Třebíč Tkalcovská 1059/13
KRÉDO - CB s. r. o. Dubné Křenovice 86
Krejča Petr Pardubice Nerudova 1651
Krist Zdeněk Mgr. Praha 6 Brixiho 1548/5
Kubálek Petr Praha 10 Novorosijská 16
Kubič Milan Liteň Chrástecká 172
Kupka Jiří Praha 4 K Habrovce 10
Kvita Libor Hranice 1 Jungmannova 1244 
LARSEN BROKER s. r. o. Zlín Slovenská 2686
Lauterbach Jaroslav Ing. Břeclav Jana Moláka 11
Lautier & Partners s. r. o. Praha 3 Jiřího z Lobkovic 16
LIBRA pojiš�ovací makléři, s. r. o. Zlín Tř. Tomáše Bati 1547
Linková Romana Brandýs nad Labem Zahradnická 1723/C
Lippert Lubomír JUDr. Příbram Legionářů 374
LUZAR GLOBAL - HOLDING, a. s. Praha 5 Nad zámečkem 60
M & P BROKERS spol. s r. o. České Budějovice U Výstaviště 749/30
M BROKER s. r. o. Sokolov Mánesova 1672
M. S. Ametyst finance, s. r. o. Brno tř. Generála Píky 3
M.S.QUATRO, s. r. o. Rakvice Družstevní  701
MACONT s. r. o. Pardubice Sukova 1556
Macháček Oldřich Ing. Hradec Králové Suchého 546
Macháčková Zdeňka Ing. Hradec Králové Suchého 546
MAI INSURANCE BROKERS, s. r. o. Praha 1 Senovážné nám.992/8
Máj Karel Nové Město pod Smrkem Horní Řasnice 16
MAJÁK, s. r. o. Praha 1 Na Florenci 19
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MAKLÉŘSKÁ NÁRODNÍ s. r. o. Plzeň Perlová 14
Makléřská pojiš�ovací společnost PBT s. r. o. Třebíč Karlovo nám. 22
Makléřská pojiš�ovací společnost TEAM, s. r. o. Bohutín Vysoká Pec 162
Makléřský servis, s. r. o. Plzeň Karlova 5
MAPOR, spol. s. r.o. Beroun 1 - Centrum Kostelní 17
Marek Václav Všenory Karla Majera 442
MARSH, s. r. o. Praha 2 Na Rybníčku 5/1329
Marvel Credit a. s. Pardubice Jindřišská 785/48
Matouš Martin Mgr. České Budějovice Václava Volfa 43
Matoušek Josef Ing. Mariánské Lázně Anglická 196/35
MAVIS, a. s. Praha Janovského 51
Mazač Jiří Ing. Mladá Boleslav Bukovno 125
MBI Marketingberatung International spol. s r. o. Brno Dunajevského 15
MDM Exact s. r. o. Štiřín Struhařov 665
MEDITO CZ a. s. Praha 10 Vršovické nám. 3/1013
Menclová Martina Kladno-Švermov Příční 1518
Menčík Rudolf Praha 8 Frýdlantská 1309
Mercer Human Resource Consulting a. s. Praha 2 Na Rybníčku 5 čp. 1329
MF Turnov s. r. o. Turnov Krajířova 491
MiaB Insurance, s. r. o. Praha 4 Jašíkova 1533
Mikeš Stanislav Ing. Praha 8 S. K. Neumanna 1892/9
MIKRA BROKER s. r. o. Zlín Kvítková 3687/52
Mišák Vladimír Sušice Dražovice 86
Mládek Jindřich Praha 4 Dědinova 2008/13
Modul Servis, s. r. o. Plzeň Božkovská 33
MONDE FINANCE s. r. o. Praha 1 Národní 138/10
Moravec Emil Kutná Hora Městské sady 665
MPS - makléřská pojiš�ovací společnost, s. r. o. Česká Lípa Žitavská 2991
MPS EXAKT, s. r. o. Šumperk Temenická 5
MT KLIENT SERVIS, s. r. o. Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou č. 11
N E U T R A L I A  a. s. Opava Bílovecká 167
Nahodil Jiří RNDr. PaeDr. Praha 8 Cafourkova 526/13
NBCM s. r. o. Horní Radechová Horní Rybníky 175
Nečas Jaroslav Vanovice Vanovice 175
Němec Jiří Ing. Havířov Kosmonautů 1213/5
Němec & partners, a. s. Třebíč Velkomeziříčská 45
NETTO SERVIS s. r. o. Brno Křenová 89/19
Neužilová Olga Ing. Příbram V Vokačovská 376
NL. CZ, spol. s r.o. Martínkovice Martínkovice 254
NOMI 02 s. r. o. Opatovice nad Labem Komenského 385
NORTHIK, s. r. o. Ústí nad Labem Revoluční 177/5
Novák Petr Český Brod Tuchorazská 563
Novák Martin Bělá pod Bezdězem Masarykovo náměstí 147
Novák Ctibor Praha 4 Vavřenova 1141/32
Nožka Jan Ing. Velešín Zahrádka 
NPS Group s. r. o. Kolín Karlovo náměstí 47
Oharek Josef Ing. Praha 4 Nad lesním divadlem 1114/16
OK Group, a. s. Brno Údolní 11
Oldman, spol. s r. o. Praha 10 ulice 28. pluku 539/19
OLYMP 2002, a. s. Jihlava Srázná 1391/17
ONYXS CZ, s. r. o. Praha 5 Čejkovická 63
OPORA BS, s. r. o. Praha 3 - Žižkov Miličova 16
OPTIMALIT, spol. s r. o. Praha 4 nám. Hrdinů 1634
Optimum Financ Consulting, spol. s r. o. Kozmice Polní 5
OPTIMUS BROKERS s. r. o. Praha 7 Veverkova 730/20
OS MORAVAINVEST s. r. o. Přerov I - Město Dr. Skaláka 7
OSKAR SCHUNCK společnost s ručením 
omezeným, pojiš�ovací makléř Praha 2 Londýnská 58
Ott Miroslav Uničov G. Svobody 1207
P.I.B. & Partners s. r. o. Náchod Na drážkách 61
P.S. PRAHA spol. s r. o. Praha 1 Revoluční 24
PAB - pojiš�ovací agentura Beata s. r. o. Stará Boleslav Sídliště 1276/A
PaB Zlín s. r. o. Tečovice Tečovice 45
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PALCHEM FINANCE, s. r. o. Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 244/27
PANTHER s - makléřská pojiš�ovací 
společnost s. r. o. Jihlava Palackého 1222/18
PASCOM.cz v. o. s. České Budějovice Hradební 398/1
Pavlíček František Ž
ár nad Sázavou Brodská 1907/29
Pěkná Marie Ing. Praha 4 Bohúňova 1336/13
Petrast, a. s. Ž
ár nad Sázavou Trnková 1064/20
PETRISK - makléřská pojiš�ovací společnost, s. r. o. Praha 10 Novorosijská 18
PETRISK INTERNATIONAL 
- makléřská pojiš�ovací společnost a. s. Praha 4 Zárybničná 2332/41
Petržíková Marie Chrastavice Chrastavice č. 6
Pirgl Jan Ing. České Budějovice V. Nezvala 24
PM Broker s. r. o. Plzeň Gerská 15
PM Czech & PARTNER, s. r. o. Brno Erbenova 1
PMPS - Pardubická makléřská pojiš�ovací 
společnost s. r. o. Pardubice, Rosice Riegrova 601
POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ KANCELÁŘ s. r. o. Pardubice Jungmannova 945
Pojiš�ovací a realitní makléřství PRAGMA s. r. o. Praha 9 Slatiňanská 928/4
POJIŠŤOVACÍ BURZA a. s. Praha 3 Táboritská 23
Pojiš�ovací makléřství BOHEMIA, a. s. České Budějovice Plzeňská 2/1
Pojiš�ovací makléřství INPOL a. s. Praha 5 - Zbraslav Elišky Přemyslovny 380
Pojiš�ovací makléřství KOMPAS LP s. r. o. České Budějovice Žižkova 1
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSTVÍ s. r. o. Hradec Králové Krunertova 425
Pojiš�ovací servis a. s. Praha 4 Táborská 389
Pojiš�ovací servis M+M s. r. o. Hradec Králové Akademika Heyrovského 1178
Polcar Václav Ing. Rakovník Rabasova 2374
PORTFOLIO ALFA s. r. o. Praha 2 Slezská 20/778
PRATOR, s. r. o. Praha 8 Mirovická 1083
Pravda Miroslav Ong. Ostrava - Poruba 1. Čs. armádního sboru 1555
Price Consulting, spol. s r. o. Hrušky Hrušky 170
PRO Consulting s. r. o. Hradec Králové Mánesova 895
PROFI BONUS spol. s r. o. Praha 9 Rochovská 771
PROFIMAK, spol. s r. o. Praha 2 Vratislavova 30
Profi-POMA s. r. o. Ústí nad Orlicí V Příkopě 99
Profous Miroslav Česká Lípa Zhořelecká 2567
Prokop Jan Ing. Praha 6 Štefkova 22
PROMA GROUP s. r. o. Teplice Dubská 1635
PROSPER BROKER, s. r. o. Frýdek - Místek ul. 8. Pěšího pluku 1975
Provazník Jaroslav Nové město na Moravě Zahradní 1400
PRVNÍ ČESKÁ MAKLÉŘSKÁ spol. s r. o. Kovářská Vysoká 159
První moravská brokerská společnost, s. r. o. Brno Šumavská 31
PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. Brno Minská 100
Přibyl Miloš Praha 4 Na Topolce 5
Přibyl Miloš Mělník Italská 2095
Příhoda Josef Mgr. Praha 4 Písnické zahrady 442
PS ASSISTANCE, s. r. o. Brno Hybešova 724/38
Ptáček Zdeněk Brno-sever Majdalenky 855/21
Ptáček Petr Brno-sever Majdalenky 853/17
Pytlík Jaroslav Brtnice Haberská 756
RADEK JAKUBEC, s. r. o. Brno Veveří 55
Raiffeisen a. s. České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 13
Raiffeisen Pojiš�ovací makléřství spol. s r. o. Praha 1 Dlouhá tř.709/26
RAKOM CZECH s. r. o. Brno Blažkova 3
Ré GROUP, a. s. Ostrava ul. 28.října 45
RECES, spol. s r. o. Hodonín Perunská 16 B
Remeš Petr Brno Tvrdého 450/14
RENOMIA, a. s. Brno Příkop 6/838
RESPECT BRNO, s. r. o. Brno Příkop 27/2a
RESPECT OSTRAVA, s. r. o. Ostrava - Moravská Ostrava Čs. Legií 152/8
Respect, a. s. Praha 3 Přemyslovská 44/186
REZULT PLUS s. r. o. Milevsko Masarykova 186
RHINOCEROS, akciová společnost Most Moskevská 1/14
RISK-MANAGEMENT-CONSULTING, s. r. o. Praha 6 Na Malovance 8
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RJ Finance, a. s. Brno Veveří 485/55
RK CONSULTING, s. r. o. Rudolfov Adamov 120
Rödl & Partner Consulting, s. r. o. Praha 1 Platněřská 2/191
Royal Magnum,a. s. Praha 6 Nad Pa�ankou 10
Růčková Zdeňka Kralice na Hané Štětovice 121
Růčková Marcela Kralice na Hané Štětovice 121
RUPOS, s. r. o. Ivančice Palackého nám. 10
Rusnoková Zdeňka Třinec Ropice 343
Rýdl Lukáš Praha 10 Lochotínská 275
Rychtář Marcel Česká Lípa Čs. Armády 902
Ryšan Jan Ing. Litomyšl Bohuňovice 5
Řezáč Přemysl Ing. Vysoké Mýto Mánesova 217
S a S teplická makléřská, s. r. o. Teplice Baarova 2
S plus S, spol. s r.o. Brno Podbabská 3
SAFETY SERVIS s. r. o. Příbram VII Jana Drdy 504
SATUM CZECH s. r. o. Ostrava Porážkova 20
SAVENE, s. r. o. Brno Tučkova 12
SECURA s. r. o. Brno Bohuslava Martinů 36
SECURRA, s. r. o. Praha 10-Záběhlice Ke Skalkám 18
Sedláček Vratislav Rumburk Textilní 48/1
Seintillo s. r. o. Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191
Selucký Jaroslav Boskovice Otakara Kubína 2148/2
SEPOL CZECH s. r. o. Dětmarovice Dětmarovice 1169
Servis podnikatelských rizik, s. r. o. Brno Mezírka 775/1
SH-ART, s. r. o. Třebíč Hrotovická 160
Schindler Jan Třeboň Chelčického 213
SCHÖNBURG, spol. s r.o. Brno Srbská 32
Sinclair Corporate Holdings Inc., 
organizační složka Praha 6 Jaselská 3/348
sinne IC a. s. Praha 10 K Botiči 6
Skoupý Tomáš Loket Sportovní 545
SMS pojiš�ovací služby, a. s. Třinec-Staré Město Erbenova 811
Sochor Milan Praha 4 - Modřany U Jizby 7
SOKRAT, s. r. o. Praha 1 Na Florenci 33
SPEKTRUM KB, s. r. o. Břeclav T. G. Masaryka 17
SPOLEČNOST MV s. r. o. Vysočany Vysočany 169
STABILITY s. r. o. Rudolfov Libníč 81
STACH & I.P., a. s. Most tř. Budovatelů 2830
STACH & J.K., spol. s r. o. Brno Příkop 2a
STACH & S.T., a. s. Praha 10 Kolovratská 2/111
STEINER & MAKOVEC s. r. o. Dubno Dubno 76
Strojfin CZ s. r. o. Frýdek - Místek Pivovarská 2182
Strouhal Pavel Licibořice Licibořice 2
Suk Michael Praha 8 V Mezihoří 17
SURVEY CZ s. r. o. Praha 5 Kolovečská 1938
Svaz českých a moravských bytových družstev Praha 4 Podolská 50
Světlíková Jaroslava Praha 10 Smolenská 261/23
Syrová Milada Mladá Boleslav Chráněná 1352
Šedivý Vladimír Chrást u Chrudimi Bítovany 88
Šesták Vladislav Ing. Praha 4 - Chodov Leopoldova 1681/27
Šimečka Martin Ing. Ostrava Přívozská 703/10
ŠKODA POJIŠŤOVACÍ MANAGEMENT s. r. o. Plzeň Tylova 57
Šlapanský Jaroslav Moravský Krumlov Pionýrská 528
Šprlová Renáta Ing. Ostravice Ostravice 152
Štanc Vladimír Praha 4 - Chodov Petýrkova 1955/3
Šturma radim Frýdlant nad Ostravicí Generála L.Svobody 1385
T.N. Consulting s. r. o. Znojmo Fischerova 741/15
TAALEA  s. r. o. Zlín, Želechovice nad Dřevnicí Lysá 613
TAXON s. r. o. Praha 4 Mazancova 3053/9
TCL Consulting, a. s. Ostrava - Svinov Polanecká 847/49a
Tebichová Milena Praha 10 Nad Vodovodem 71/490
TEPOS - HJ, spol. s r. o. Brno Bohuslava Martinů 25
TICHÝ CONSULTING, s. r. o. Karlovy Vary Pod lesem 1786/19
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Toman František Doc. Ing. CSc. Brno Vodova 60
TOP GARANCE, s. r. o. Ostrava-Zábřeh Sarajevova 3
TR Structured Finance a. s. Praha 1 Jilská 20
TRAST Ltd., společnost s ručením omezeným Hrobice Hrobice 65
TriMan s. r. o. Brno Kobližná 2-nám.Svobody 7
TRINCO, s. r. o. Vyškov Palánek 1
Trtílek František Brno U Pošty č. 2
TW EXTENSO, s. r. o. Praha 1 Smetanovo nábřeží 18
UFC PRAHA s. r. o. Praha 6, Nebušice Druhého odboje 403
Ujfaluši Radim Háj ve Slezsku Mírová 305
UniFiS makléřská spol. s r. o. Kamenice nad Lipou Komenského 183
UNIMAS, a. s. Napajedla Kvítkovická 583
UNIP spol. s r.o. Brno Grohova 32
V. P.  pojiš�ovací  makléři  s. r. o. Plzeň Denisovo nábřeží 4
V.I.B. MAKLÉŘSKÁ s. r. o. Plzeň Modřínová 2
Vacík Michal Plzeň Kaznějovská 13
Vahalík-Ščerba-Kvinta, spol. s. r. o. Ostrava - Radvanice Těšínská ul. 87/281
Valenta Luboš Bc. Blansko Dolní Lhota 80
Valová Jitka Mgr. Znojmo Palliardiho 47
Vaněk Jaroslav JUDr. Havlíčkův Brod Trčkova 293
VARB, spol. s. r. o. Brno Okružní 25
Vašíček Milan Česká Lípa Vězeňská 188
VEGA INTERNATIONAL, spol. s r. o. Plzeň Purkyňova 28
VERITA, s. r. o. Otrokovice Nivy 1528
VERSFINANZ CR, spol. s r.o. České Budějovice Piaristická 1
Věříš Vlastimil Chlumec nad Cidlinou Sadová 560/IV
VH consulting, s. r. o. Opava Krnovská 53
VIKTORIA PARDUBICE, a. s. Pardubice Masarykovo náměstí 1544
VINLAND, a. s. Praha 10 Na Louži 1
Vlk Tomáš Frýdek - Místek Jiráskova 2361
Vobořil Tomáš Ing. Chrudim Vrchlikého 291
Votava Josef Holešov Palackého 319
Votípka Petr Plzeň Guldenerova 54
Votruba Josef Sedlčany Podélná 866
VPV Bohemia s. r. o. Ostrava-Mariánské Hory Nivnická 446/14
VYBAREAL,  s. r. o. Hradec Králové 2 Škroupova 441
WI-ASS ČR - finanční a pojiš�ovací 
makléřská kancelář, s. r. o. Olomouc Kateřinská 9
Willis, s. r. o. Praha 2 Malá Štěpánská 9
Wolf Květoslav Klatovy Plzeňská 639/II.
WOOR s. r. o. Praha 9 Nad rybníkem 134
YET s. r. o. Praha 2 Balbínova 30/411
YSAT PLZEŇ, spol. s r. o. Klabava Klabava 152
Z - group a. s. Praha 1 Opletalova 27
Zagora Jiří Ing. Fryčovice Fryčovice 164
Zajfertová Věra České Budějovice Netolická 1182/3
ZETRIA CONSULTING, s. r. o. Brušperk Dráhy 1046
ZICHR s. r. o. Brno Srbská 53
Zlesák Pavel Česká Třebová Tylova 698
ZNAMY, spol. s r.o. Praha 10 Veronské nám. 380
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Obchodní firma/jméno sídlo datum zrušení zveřejnění ve FZ
Hroch Josef Karviná - Ráj, Březová 522 13. 1. 2003 5-6/2003
Nový Michal Opatovice nad Labem, Pardubická 2 29. 7. 2003 7-8/2003
PASENT v. o. s. Český Krumlov, Železniční 192 10. 4. 2002 7-8/2002
Průmylové stavitelství Brno, a. s. Brno, Mezírka 1 31. 10. 2002 5-6/2003
SOLVENSE s. r. o. Milovice, Mírová 134 28. 11. 2002 5-6/2003
Ústav finančních služeb, a. s. Brno, Merhautova 173 13. 1. 2003 5-6/2003
VAREMIKA GROUP s. r. o. Praha 12, Hausmannova 3047/18 6. 6. 2003 7-8/2003
KOREKCE s. r. o. Uherské Hradiště, Prostřední 128 4. 9. 2003 9-10/2003

Příloha č. 28

Zrušené registrace makléřů k 31. 12. 2003

1 RNDr. Ivo Drápela, Odolena Voda
2 JUDr. Karel Kopecký, Pardubice
3 JUDr. Pavel Krýl, Praha
4 Ing. Marie Kučerová, Praha
5 Ing. Zdeněk Petříček, Praha
6 Ing. Luboš Smrčka, CSc., Praha
7 JUDr. Petr Turoň, Praha
8 Ing. Jana Dvořáková, Praha
9 JUDr. Marcel Stehlík, Praha

Příloha č. 29

Seznam nucených správců a likvidátorů pojiš�oven k 31. 12. 2003
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Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného do jeho úhrady jsou posílány jednorázově. Změny adres
a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta 
pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, 
po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky 
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba),
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele.
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské repub-
lice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444.94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5, 
tel. 257 018 111; 
SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, Nádražní 29, tel. 596 120 690.


