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Již 21 let se mohou myslivci spolehnout na služby své myslivecké pojišťovny HALALI, 
všeobecná pojišťovna, a.s. Poskytujeme myslivcům nejen zákonné pojištění odpo-
vědnosti za újmy způsobené při výkonu práva myslivosti, ale také další pojišťovací 
produkty pro myslivce, jejich majetek i věrné čtyřnohé pomocníky. Velmi dobře si 
uvědomujeme, že jakákoliv činnost přináší s sebou větší či menší rizika nehod a úra-
zů, zničení nebo ztrátu majetku a ačkoliv jsou členové Českomoravské myslivecké 
jednoty, z.s., zkušení a odborně vzdělaní myslivci, ani jim se nehody a nemilé událos-
ti nevyhýbají. Zákonné pojištění je stanoveno závazným předpisem a každý kdo loví, 
jej musí mít uzavřeno. Toto pojištění je však nutno vnímat nikoliv jako nutnou daň za 
možnost provozovat ušlechtilé a krásné myslivecké řemeslo, ale jako výraz odpověd-
nosti každého z nás vůči svým blízkým, našim mysliveckým přátelům i loveckým psům.  
21 let činnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., a mnohaleté zkušenosti samot-
ných myslivců při výkonu myslivosti, přinesly bezpočet důkazů o nutnosti zabezpe-
čení proti rizikům. Dlouhodobá zkušenost a odborné znalosti myslivecké činnosti 
umožňují naší pojišťovně kvalitně zabezpečit myslivce proti rizikům při provozování 
myslivosti i po úpravách našich produktů v souladu s novým Občanským zákoníkem. 
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., přeje všem myslivcům pouze krásné zážitky na 
loveckých stezkách, přízeň sv. Huberta i štěstí osudu, aby i nadále mohli věnovat 
svůj um, znalosti i srdce naší myslivosti a jejím tradicím.

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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Výroční zpráva
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Akcionáři
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
INTERLOV PRAHA, s.r.o.

Sídlo společnosti
HALALI, všeobecná pojištovna, a.s.
Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1



výroční zpráva za rok 2015, kterou Vám předkládá předsta-
venstvo a vedení HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., je zpra-
cována přehledně, věcně a podrobně, a věrohodně hodnotí 
činnost naší pojišťovny. Chtěl bych za zpracování poděkovat 
jmenovitě paní ředitelce Ing. Lence Zumrové, MBA, a celému 
kolektivu zaměstnanců pojišťovny.

Hospodaření pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., 
v roce 2015 nijak neovlivnily volby do řídících a kontrolních 
orgánů majoritního akcionáře, tedy do MR ČMMJ, z.s. a DR 
ČMMJ, z.s. Naše pojišťovna je stabilní společností a její 
výsledek hospodaření byl vyšší, než plánované ukazatele. 
Účetnictví je vedeno v souladu s legislativou, proto auditorská 
společnost MG Credit, s.r.o., vyslovila výrok auditora „bez 
výhrad“. Negativně se na pověsti naší pojišťovny projevuje 
série událostí souvisejících s výpovědí nájemní smlouvy o pro-
nájmu nebytových prostor v části domu v ulici Jungmannova 
32/25, Praha 1, společnosti DevClub, s.r.o. Představenstvo 
pojišťovny rozhodlo o výpovědi předmětné smlouvy po dů-
kladném zvážení a na základě faktů, které jednoznačně uka-
zují na porušování nájemní smlouvy ze strany nájemce. Bohu-
žel mediální kampaň kolem této kauzy neprospívá pojišťovně 
ani ČMMJ, z.s. Nezaznamenali jsme významné stížnosti na 
naši práci z řad klientů. Vedeme několik soudních sporů, ale 
to je v pojišťovnictví běžná praxe. Bohužel musíme být při od-
škodňování obezřetní, protože se stále častěji objevují snahy 
o pojistné podvody. Hlavním cílem vedení pojišťovny je úspo-
ra nákladů na provoz. Pojišťovna se vypořádává s neustále 
narůstajícími požadavky ze strany platné legislativy, zejména 
s ekonomickými dopady navazujícími na zavedení nového 
občanského zákoníku aj. 

Za samostatnou zmínku stojí pronájem budovy v Jungma-
nnově ulici. Vedení pojišťovny zajistilo pronájem všech pro-

stor a nájemci platí řádně nájemné. Hlavním nájemcem je 
společnost SLUG Invest a.s., která na vlastní náklad provádí 
rekonstrukci pronajatých prostor. Průběh prací je pravidelně 
kontrolován a konzultován. Celkový roční nájem během re-
konstrukce činil cca 3,5 mil. Kč. Přínosem je, že máme dlou-
hodobého a solventního nájemce, že nemovitost nechátrá, 
naopak bude rekonstruována a její hodnota vzroste. S ohle-
dem na současnou situaci na trhu s nemovitostmi je velký 
úspěch, že máme dlouhodobého a solventního nájemce 
a jsem přesvědčen, že ani výše zmíněná kauza související 
s výpovědí nájemní smlouvy společnosti DevClub s.r.o. neo-
vlivní negativně rekonstrukci našeho majetku.

Z ekonomických výsledků uvedených v této Výroční zprávě 
je zřejmé, že naše pojišťovna dokáže plnit své poslání v pl-
ném rozsahu. S ohledem na stálý pokles členské základny 
a tím i předpis pojistného však nemůžeme počítat s tím, že 
pojišťovna bude v příštích letech výrazným způsobem navy-
šovat zisk. Zásadním přínosem pro majoritního akcionáře, 
tedy ČMMJ, z.s., je poskytování dobrého pojištění s maxi-
málním rozsahem pro všechny její členy. Individuální přístup 
při řešení jednotlivých pojistných událostí je pro naše mysliv-
ce – členy ČMMJ, z.s., nedoceněnou devizou. Myslivost 
je specifickou činností – spíše posláním, a pojistné události 
vzniklé v souvislosti s jejím provozováním jsou ve většině pří-
padů také specifické. 

Představenstvo pracovalo v hodnoceném roce 2015 
v pětičlenném složení, dozorčí rada v tříčlenném. Závě-
rem bych chtěl poděkovat všem členům představenstva, 
dozorčí rady a zaměstnancům naší pojišťovny. Jsem pře-
svědčen, že HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., bude 
i nadále stmelovacím prvkem pro celou Českomoravskou 
mysliveckou jednotu, z.s.

Vážení členové českomoravské myslivecké jednoty, z.s.,  
vážení akcionáři a klienti pojišťovny,

Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
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Obchodní jméno

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Sídlo společnosti

Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 115 25

Identifikační číslo

60192402

Vznik pojišťovny

Povolení k provozování pojišťovací činnosti

získala společnost dne 11. 10. 1993 a následně dne 12. 11. 2002

zápis do obchodního rejstříku byl proveden 

11. 11. 1993, spisová značka B 2224 vedená

u Městského soudu v Praze.

Základní kapitál společnosti 

106 000 000 Kč  

Akcie celkem 

89 500 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1 000,- Kč 

15 000 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1 100,- Kč 

Akcionáři

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 

drží více než 10 % akcií, celkem 53,30 % 

INTERLOV PRAHA, s.r.o.

drží více než 10 % akcií, celkem 46,70 %

I .  základní úda je o společnostI

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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Zastupování společnosti

Dle obchodního rejstříku jednají společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda předsta-

venstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za společnost se děje tak, 

že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva 

pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva 

pojišťovny. 

Internetové stránky pojišťovny

www.halali-pojistovna.cz

www.psipojisteni.cz

Kontaktní e-mail

info@halali-pojistovna.cz

Předmět podnikání

Na základě povolení společnost provozuje následující pojistná odvětví neživotního pojištění - Příloha 1, část B zákona 

o pojišťovnictví, v platném znění:

1. Úrazové pojištění

  a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním.

8.   Pojištění škod na majetku jiném než uvedené v bodech 3 až 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí,  

d) přírodními živly jinými než vichřicí, 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 

pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží anebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8,   

včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími. 

13.   Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12, a) odpovědnost za újmu  

na životním prostředí, c) odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku, d) ostatní.

16.   Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání.

Organizační složka podniku v zahraničí

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

7



Složení představenstva

Ing. Miroslav kraus  
předseda představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ, z.s.

Ing. petr černík
místopředseda představenstva
zastupuje akcionáře INTERLOV PRAHA, s.r.o.

Ing. josef Vlášek 
člen představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ, z.s. 

jUdr. jiří kšica
člen představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ,  z.s.

Ing. lenka zumrová, MBa
člen představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ,  z.s.

Složení dozorčí rady

jUdr. Václav plachý
předseda dozorčí rady
za akcionáře ČMMJ, z.s

Ing. roman Urbanec, ph. d.
člen dozorčí rady
za akcionáře ČMMJ, z.s.     
  
Ing. Michal zubíček
člen dozorčí rady
za akcionáře INTERLOV PRAHA, s.r.o.

I I .  úda je o orgánech společnostI

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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Českomoravská myslivecká jednota, z.s.  
 INTERLOV PRAHA, s.r.o.  

Akcionář Českomoravská myslivecká jednota, z.s., je občanský spolek, jejichž členové mají rozhodující podíl na výkonu práva 
myslivosti a myslivecké činnosti v celé České republice. 

Sdružuje na podkladě dobrovolného členství v myslivecké organizaci více než 64 tis. myslivců z České republiky. Organizuje pro 
své členy odborné kurzy, jejíž součástí jsou i přednášky o střelectví a zajišťuje praktická cvičení zacházení se střelnými zbraněmi, 
stejně jako kurz první pomoci v případě zranění apod. Pro HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., má tato činnost majoritního akci-
onáře a gestora, i když její rozměr přesahuje běžnou zábrannou činnost v pojišťovně, velký význam ve vztahu k bezpečnějšímu 
provádění myslivecké, lovecké a střelecké činnosti pojištěnců. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., se rovněž podílí na vytváření 
podmínek pro výkon práva myslivosti na celém území republiky, na tvorbě legislativních norem pro mysliveckou činnost nebo podle 
reálného vývoje myslivosti v praxi předkládá návrhy na potřebnou právní úpravu. Myslivost a provádění výkonu práva myslivosti je 
vždy spojena s určitými riziky, jako například s důsledky nesprávné manipulace s loveckými zbraněmi a střelivem a úrazy myslivců 
při myslivecké činnosti a péči o zvěř v honitbách. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., pokrývá výše uvedená rizika a spolu s majorit-
ním akcionářem má mimořádný zájem na odpovídajícím servisu pro myslivce v České republice, kteří jsou z převážné části pojištěni 
právě u pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. 

Druhým akcionářem pojišťovny je INTERLOV PRAHA, s.r.o. Společnost v minulosti posílila svoji kapitálovou účast v pojišťovně téměř 
na polovinu. 

V předmětu podnikání má výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

I I I .  naŠI akcIonářI

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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Dne 21. března 2016 byla vypracována zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou ke dni 31. 12. 2015  
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

           
  

1. Obchodní činnost

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., je zaměřena převážně na pojistné produkty související s prováděním myslivosti, zejména 
pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., kterým v loňském roce poskytovala pojištění na základě skupinových 
pojistných smluv:

• Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 2010,
•  Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2010 (resp. individuálně sjednané 

připojištění úrazu při provádění myslivosti).

Klientům, kteří nejsou členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., bylo nabízeno pojištění odpovědnosti za újmy způsobe-
né při lovu zvěře (dlouhodobé nebo krátkodobé). 
Široké myslivecké veřejnosti byl také v loňském roce nabízen pojistný produkt Pojištění uživatelů honiteb - pojištění odpověd-
nosti za újmy, za které odpovídá uživatel honitby (držitel či nájemce honitby). 
Mimo oblast myslivosti pojišťovna nabízela klientům pojištění psů (loveckých i společenských plemen), pojištění majetku 
(staveb a domácností).

Předepsané pojistné v roce 2015 činilo 19 787 tis. Kč.

IV. zpráVa o Vztazích MezI oVláda jící 
a oVládanoU osoBoU za rok 2015 

V. InforMace o čInnostI halalI, 
všeobecná pojišťovna, a.s.,  V roce 2015

OVLÁDANÁ OSOBA 
HaLaLI, všeobecná  

pojišťovna, a.s.

PROPOJENÁ OSOBA 
INTERLOV PRaHa, s.r.o.

PROPOJENÁ OSOBA 
Myslivost, s.r.o.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Českomoravská  

myslivecká jednota, z.s.
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2. Předpokládaný výhled podnikatelské činnosti v následujícím období
Stěžejním zaměřením pojišťovny budou i nadále pojistné produkty související s prováděním myslivosti, zejména pro členy 
Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. V této klíčové oblasti se bude pojišťovna zaměřovat zejména na kvalitu poskytova-
ných služeb. 

Trvalý trend úbytku členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., znamená pro pojišťovnu z pohledu jejího rozvoje nutnost 
zaměření na aktivní rozšiřování pojistného kmene o nové skupiny klientů, tzn. zaměření obchodní činnosti na skupiny klientů 
mimo členskou základnu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., a to jak v oblasti související s prováděním myslivosti, tak 
i mimo tuto oblast.

Nadále bude probíhat průběžná inovace produktů v reakci na požadavky klientů a pojistného trhu.

Předepsané pojistné 2015
( v tis. Kč)

  odpovědnost 75 %
  úraz 17 %
  majetek 8 %

1 477

14 891

3 419

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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3. Likvidace pojistných událostí 
V roce 2015 pojišťovna i nadále věnovala mimořádnou pozornost plnění úkolu zrychlení kvalifikovaného vyřizování po-
jistných událostí. Na počátku roku 2015 zůstalo z předchozích období nezlikvidovaných celkem 187 pojistných událostí. 
V průběhu roku bylo nahlášeno celkem 325 nových pojistných událostí. Zlikvidováno bylo celkem 375 pojistných událostí, 
a to 81 pojistných událostí z období před rokem 2015 a 294 pojistných událostí z roku 2015.  Z uvedeného vyplývá, že 
k úplné likvidaci a odškodnění zůstává nevyřízeno 137 pojistných událostí. Na krytí předpokládaných nákladů na tyto škody 
byly vytvořeny odpovídající technické rezervy, a to včetně externích nákladů na likvidaci.

4. Vývoj nákladů na pojistná plnění dle skupin pojištění
(v tis. Kč)

Předepsané pojistné 2015
( v tis. Kč)

2015

  odpovědnost 81 %
  úraz 13 %
  majetek 6 % 

2014

  odpovědnost 38 %
  úraz 24 %
  majetek 38 %

1 505

480

6 469

1500

926

1 075
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5. Pojistně technické rezervy

přehled o výši a vývoji technických rezerv podává následující tabulka

(v tis. Kč)

Technické rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 2015 byly vytvořeny v celkové hrubé výši 25 069 tis. Kč, z toho rezerva na 

nahlášené a nezlikvidované pojistné události činily 7 838 tis. Kč a rezerva na vzniklé a dosud nenahlášené pojistné události 

činily 17 231 tis. Kč. Podíl zajistitelů na rezervě pojistného plnění je 3 771 tis. Kč (čistá výše technických rezerv na pojistná 

plnění činí 21 298 tis. Kč).

Pojistně technické rezervy vytvořené v roce 2015 spolehlivě prokazují schopnost pojišťovny pohotově vypořádat své zá-

vazky z provozovaného pojištění vůči pojištěným osobám. Prostředky pojistně technických rezerv jsou umístěny jednak jako 

depozita u bank na termínovaných vkladech a dále byly kryty nákupem dluhových cenných papírů. Finanční umístění a jejich 

diverzifikace je prováděna v souladu s vyhláškou MF ČR č. 434/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí 

některá ustanovení zákona o pojišťovnictví v platném znění, s přihlédnutím k jejich bezpečnému umístění a výnosnosti. 

přehled o výnosech z finančního umístění podává následující tabulka

(v tis. Kč)

6. Zajištění

Zajištění pro rok 2015 bylo sjednáno nadále jako excess of loss. Vlastní vrub pojišťovny je ve výši 3 000 tis. Kč. HALALI, vše-

obecná pojišťovna, a.s., má zajistnou smlouvu sjednanou se Swiss Re Europe SA, Luxembourg, Niederlassung, Deutschland. 

Zajistná smlouva je uzavřena pro odvětví pojištění odpovědnosti. 

7. Solventnost

Pojišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši požadované míry solventnosti s tím, že 

tyto zdroje musí být kryty odpovídající hodnotou aktiv. Schopnost pojišťovny uhrazovat ve stanoveném čase všechny závazky 

vyplývající z uzavřených pojistných smluv byla v roce 2015 následující:   

druh finančního umístění
stav k 

31. 12. 2015
stav k 

31. 12. 2014
Výnosy k 

31. 12. 2015
Výnosy k 

31. 12. 2014

Nemovitosti 140 000 148 000 3 602 3 502

Cenné papíry 0 24 982 17 34

Termínované vklady 36 991 33 596 174 118

druh pojistně technické rezervy stav k 31. 12. 2015 stav k 31. 12. 2014

Rezerva na nezasloužené pojistné 1 290 1 345

Rezerva na pojistná plnění 25 069 18 616

celkem 26 359 19 961

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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Skutečná míra solventnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se v průběhu celého roku 2015 pohybovala ve výši nad 
stanovenou požadovanou mírou solventnosti.
Veškeré pojistné výpočty a údaje byly ověřeny odpovědným pojistným matematikem pojišťovny. 

8. Základní kapitál
Výše základního kapitálu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., je ke dni 31. 12. 2015 ve výši 106 000 tis. Kč a je v soula-
du s požadavky zákona o pojišťovnictví a harmonizací právních norem ČR s legislativou Evropské unie.  

9. Rezervní fond 
Rezervní fond akciové společnosti je naplňován v souladu se stanovami společnosti.

     
     (v tis. Kč)

10. Zisk a jeho rozdělení

hospodářský výsledek pojišťovny byl vykázán ve výši 1 042 tis. Kč, který s ohledem na daňové povinnosti představuje čistý 

zisk ve výši 1 037 tis. Kč. Z této částky bude proveden příděl do rezervního fondu pojišťovny ve výši 5 %, což představuje 

částku 52 tis. Kč. Zůstatek čistého zisku bude rozdělen mezi akcionáře v poměru jejich kapitálové účasti v pojišťovně ke dni 

31. 12. 2015. Majoritní akcionář Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obdrží, po zdanění 15 % daně z dividend, divi-

dendy ve výši 446 tis. Kč a INTERLOV PRAHA, s.r.o., obdrží dividendy ve výši 460 tis. Kč.
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1. Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy.

2. Předpokládaný vývoj činností účetní jednotky, viz. kapitola V. 2.

3.  Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje – z předmětu činnosti pojišťovny nevyplývají žádné aktivity spojené  

s výzkumem a vývojem.

4.  Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí – z předmětu činnosti pojišťovny nevyplývají žádné aktivity spojené 

s ochranou životního prostřední. 

5.  V oblasti pracovněprávních vztahů pojišťovna postupuje v souladu s aktuálně platnými předpisy ČR a dále interními směr-

nicemi uvedenými v Řídícím a kontrolním systému pojišťovny. Pojišťovna neeviduje žádné soudní spory v této oblasti. 

V Praze dne 23. 3. 2016

VI. nefInanční InforMace

 Ing. Miroslav Kraus Ing. Lenka Zumrová, MBA  
 předseda představenstva člen představenstva a ředitelka pojišťovny

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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VII. účetní VýkazY za rok 2015
rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tis. Kč) 
sídlo společnosti: 
Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1
IČ: 60192402

2 015 2 015 2 015
2 014

hrubá výše úprava čistá výše

I. aktIVa
a. pohledávky za upsaný základní kapitál
B. dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 2 446 2 052 394 472
    a) zřizovací výdaje 53 53

    b) goodwill

c. finanční umístění (investice) 176 991 176 991 206 578
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 140 000 140 000 148 000

1. Pozemky 32 200 32 200 38 703

2. Stavby 107 800 107 800 109 297

    a) provozní investice 140 000 140 000 148 000

II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních

    1. Podíly v ovládaných osobách

    2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry 
těmto osobám

    3. Podíly s podstatným vlivem

    4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka 
podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám

III. Jiná finanční umístění 36 991 36 991 58 578

    1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly

    2. Dluhové cenné papíry 24 982

    3. Finanční umístění v investičních sdruženích

    4. Ostatní zápůjčky a úvěry

    5. Depozita u finančních institucí 36 991 36 991 33 596

    6. Ostatní finanční umístění

IV. Depozita při aktivním zajištění

d. finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika 
pojistník

e. dlužníci 4 009 820 3 189 4 508
 I. Pohledávky z operací přímého pojištění 3 410 732 2 678 3 115

  1. Pohledávky za pojistníky, z toho:                                         3 410 732 2 678 3 115

       a) pohledávky za ovládanými osobami

       b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

  2. Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli, z toho:

       a) pohledávky za ovládanými osobami

       b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

 II. Pohledávky z operací zajištění, z toho:

       a) pohledávky za ovládanými osobami

       b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

 III. Ostatní pohledávky, z toho: 599 88 511 1 393

       a) pohledávky za ovládanými osobami

       b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

f. ostatní aktiva 37 978 6 106 31 872 8 823

I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný 
v položce „C.I. Pozemky a stavby“ a zásoby 6 951 6 106 845 1 677

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost 
v pokladně 31 027 31 027 7 139

III. Jiná aktiva 7

g. přechodné účty aktiv 425 425 345
I. Naběhlé úroky a nájemné

II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, 
v tom odděleně: 12 12 24

a) v životním pojištění

b) v neživotním pojištění 12 12 24

III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 413 413 321

a) dohadné položky aktivní

aktIVa  celkeM 221 849 8 978 212 871 220 726
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legenda 2 015 2 014

II. pasIVa

a. Vlastní kapitál 169 293 179 127

I. Základní kapitál, z toho: 106 000 106 000

      a) změny základního kapitálu

II. Emisní ážio

III. Rezervní fond na nové ocenění

IV. Ostatní kapitálové fondy 59 144 68 887

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 3 112 3 052

VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená 
ztráta minulých účetních období

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 1 037 1 188

B. podřízená pasiva

c. technické rezervy 22 588 19 395

1. Rezerva na nezasloužené pojistné

      a) hrubá výše 1 290

      b) podíl zajišťovatelů (-) 1 290 1 345

2. Rezerva pojistného životních pojištění

      a) hrubá výše

      b) podíl zajišťovatelů (-)

3. Rezerva na pojistná plnění

      a) hrubá výše 25 069

      b) podíl zajišťovatelů (-) 3 771 21 298 18 050

4. Rezerva na prémie a slevy

      a) hrubá výše

      b) podíl zajišťovatelů (-)

5. Vyrovnávací rezerva

6. Ostatní technické rezervy

      a) hrubá výše

      b) podíl zajišťovatelů (-)

7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry 
a ostatních početních parametrů

      a) hrubá výše

      b) podíl zajišťovatelů (-)

8. Rezerva pojistného neživotních pojištění

      a) hrubá výše

      b) podíl zajišťovatelů (-)

9. Rezerva na závazky Kanceláře

      a) hrubá výše

      b) podíl zajišťovatelů (-)

d. technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika 
pojistník

e. rezervy

1. Rezerva na důchody a podobné závazky

2. Rezerva na daně

3. Ostatní rezervy

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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legenda 2 015 2 014

f. depozita při pasivním zajištění

g. Věřitelé 20 374 22 061

I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: 341 712

      a) závazky vůči ovládaným osobám

       b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka 
podst. vliv

II. Závazky z operací zajištění, z toho: 107 150

      a) závazky vůči ovládaným osobám

       b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka 
podst. vliv

III. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:

      a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho

      aa) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy

       b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka 
podst. vliv

      ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky

IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho:

      a) závazky vůči osobám

       b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka 
podstatný vliv

V. Ostatní závazky, z toho: 19 926 21 199

       a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 18 651 20 047

      b) závazky vůči ovládaným osobám

       c) závazky vůči osobám, ve kterých má účet. jedn.podstatný 
vliv

VI. Garanční fond Kanceláře

VII. Fond zábrany škod

h. přechodné účty pasiv 616 143

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 119 23

II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 497 120

      a) dohadné položky pasivní 497 120

pasIVa  celkeM 212 871 220 726

Odesláno 
dne:

23. 3. 2016

Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny Osoba odpovědná za 
účetnictví (jméno a podpis)

Ing. Lenka Zumrová, MBA
tel.: 224 948 474

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis)

Lucie Stejskalová, DiS.
tel.: 224 947 433
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*) Čistým ziskem/ztrátou se rozumí zisk nebo ztráta z operací s finančním umístěním (investicemi) uváděnými v položkách C.III.1 a C. III.2 aktiv.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2015
(v tis. Kč)
sídlo společnosti: 
Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1
IČ: 60192402

základní 
kapitál

Vlastní 
akcie

emisní 
ážio

rezervní 
fondy

kapitálové 
fondy

oceňovací 
rozdíly

zisk 
(ztráta) celkem

zŮstatek k 1. 1. 2014 106 000 2 963 69 182 1 785 179 930

Opravy významných nesprávností

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do hospodářského výsledku

Čistý zisk/ztráta za účetní období *) 1 188 1 188

Dividendy -1 696 -1 696

Převody do fondů 89 -89

Použití fondů

Emise akcií

Snížení základního kapitálu

Nákupy vlastních akcií

Ostatní změny -295 -295

ZŮSTATEK K 31. 12. 2014 106 000 3 052 68 887 1 188 179 127

zŮstatek k 1. 1. 2015 106 000 3 052 68 887 1 188 179 127

Opravy významných nesprávností

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do hospodářského výsledku

Čistý zisk/ztráta za účetní období 1 037 1 037

Dividendy -1 128 -1 128

Převody do fondů 60 -60

Použití fondů

Emise akcií

Snížení základního kapitálu

Nákupy vlastních akcií

Ostatní změny -9 743 -9 743

zŮstatek k 31. 12. 2015 106 000 3 112 59 144 1 037 169 293

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015

20



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
(v tis. Kč)
sídlo společnosti: 
Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1
IČ: 60192402

Legenda 2015 2015 2015 2014

základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x

a) předepsané hrubé pojistné 19 787 x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 905 18 882 x x

c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) -55 x x x

d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) -55 18 937 19 610

2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) x x 191 152

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x

a) náklady na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše 8 024 x x

bb) podíl zajišťovatelů (-) 2 663 5 361 x x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše 7 019 x x x

bb) podíl zajišťovatelů (-) 3 771 3 248 8 609 9 749

5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) x x

6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x

7. Čistá výše provozních nákladů: x x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x 506 x x

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x -12 x x

c) správní režie x 6 726 x x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x 7 220 7 197

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x 520 125

9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) x x

10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) x x 2 779 2 691
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LEGENDA 2015 2015 2015 2014

základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ x x x x

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: x x x x

a) předepsané hrubé pojistné x x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x x

c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-) x

2. Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x

a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných 
osob

x x x

b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, 
které pocházejí z ovládaných osob, v tom:

x x x x

aa) výnosy z pozemků a staveb - nemovitostí x x x

bb) výnosy z ostatních investic x x

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x

3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) x x

4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x

5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: x x x x

a) náklady na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše x x x

bb) podíl zajišťovatelů (-) x x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše x x x

bb) podíl zajišťovatelů (-)

6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): x x x x

a) rezervy v životním pojištění: x x x x

aa) hrubá výše x x x

bb) podíl zajišťovatelů (-) x x

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění x

7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x

8. Čistá výše provozních nákladů: x x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x x x

c) správní režie x x x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x

9. Náklady na finanční umístění (investice): x x x x

a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x x x

b) změna hodnoty finančního umístění (investic) x x x

c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x

10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) x x

11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x

12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) x x

13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) x x
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LEGENDA 2015 2015 2015 2014

základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

 III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) x x 2 779 2 691

2. Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) x x

3. Výnosy z finančního umístění (investic): x x x x

a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných 
osob

x x x

b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, 
které pocházejí z ovládaných osob, v tom:           

x x x x

aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 3 602 x x x

bb) výnosy z ostatních investic 191 3 793 x x

c) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x 3 793 3 654

4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění 
(položka II.12.)

x x

5. Náklady na finanční umístění (investice): x x x x

a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků x 396 x x

b) změny hodnoty finančního umístění (investic) x x x

c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x 9 405 135

6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění 
(položka I.2.)

x x 191 152

7. Ostatní výnosy x x 217 109

8. Ostatní náklady x x 5 137 4 887

9. Daň z příjmů z běžné činnosti x x 5 78

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x 1 051 1 202

11. Mimořádné náklady x x

12. Mimořádné výnosy x x

13. Mimořádný zisk nebo ztráta x x

14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti x x

15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x 14 14

16. Zisk nebo ztráta za účetní období x x 1 037 1 188

Odesláno 
dne:

23. 3. 2016

Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny Osoba odpovědná za 
účetnictví (jméno a podpis)

Ing. Lenka Zumrová, MBA
tel.: 224 948 474

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis)

Lucie Stejskalová, DiS.
tel.: 224 947 433
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I .  oBecný oBsah
I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., (dále jen „společnost“), 
IČ: 60192402 spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu v Praze.

akcionáři společnosti k 31. prosinci 2015 jsou:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, 
obchodní podíl 53,30 %.

INTERLOV PRAHA, s.r.o., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, 
obchodní podíl 46,70 %.

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 11. 10. 1993 a následně dne 12. 11. 2002

předmět podnikání:
Společnost na základě povolení provozuje pojišťovací činnost a činnosti související s pojišťovací činností, tj. dle přílohy 
1, část B zákona o pojišťovnictví v platném znění, následující pojistná odvětví neživotního pojištění:

 1. Úrazové pojištění
  a) s jednorázovým plněním,
  b) s plněním povahy náhrady újmy,
  c) s kombinovaným plněním.

 8.   Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 (přílohy 1 zákona o pojišťovnictví) způsobených
  a) požárem,
  b) výbuchem,
  c) vichřicí,
  d) přírodními živly jinými než vichřicí,
  f) sesuvem nebo poklesem půdy.

 9.   Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 (přílohy 1 zákona o pojišťovnictví) vznik-
lých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způso-
bené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8 (přílohy 1 zákona o pojišťovnictví), včetně pojištění škod na 
hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími.

  13.   Všeobecné pojištění odpovědnosti za újmu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12 (přílohy 1 zákona o 
pojišťovnictví)

  a) odpovědnost za újmu na životním prostředí,
  c) odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku,
  d) ostatní.

 16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících
  a) z výkonu povolání.
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sídlo společnosti
 HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
 Jungmannova 32/25
 115 25  Praha 1

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2015:
členové představenstva
Předseda:    Ing. Miroslav Kraus
Místopředseda: Ing. Petr Černík 
Členové:  Ing. Josef Vlášek
    JUDr. Jiří Kšica
    Ing. Lenka Zumrová, MBA

Dle obchodního rejstříku jednají společně předseda představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda 
představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších členů představenstva pojišťovny. Podepisování za společnost 
se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda 
představenstva pojišťovny, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva pojišťovny, a současně některý z dalších 
členů představenstva pojišťovny.

Představenstvo společnosti udělilo dne 3. 10. 2011 Ing. Lence Zumrové, MBA., ředitelce pojišťovny, podle čl. 6, odst. 
2, písm. a) stanov společnosti, plnou moc, aby jménem pojišťovny jednala a podepisovala samostatně s výjimkou 
zcizování či zatěžování nemovitostí pojišťovny.

členové dozorčí rady
Předseda JUDr. Václav Plachý
Členové: Ing. Roman Urbanec, Ph. D.
   Ing. Michal Zubíček

Dne 7. 11. 2011 valná hromada na svém zasedání odsouhlasila, aby činnost výboru pro audit vykonávala dozorčí 
rada HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

I. 2. Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťo-
vacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, vše v platném znění, včetně příslušných 
prováděcích vyhlášek a v souladu s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 

I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky 
Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (dále 
jen „vyhláška č. 502/2002 Sb.“), českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky  
č. 502/2002 Sb., a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka 
sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.
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I.4. Důležité účetní metody
a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. 
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 
60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen. 
Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání hmotného a nehmotného majetku.

b) finanční umístění (investice)
1. Pozemky a stavby (nemovitosti)
Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pozemky a stavby (nemovitosti) 
se neodpisují. 

Nemovitosti jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, 
která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby 
prodány v okamžiku provedení jejich ocenění. 

Reálná hodnota se určuje tak, že se samostatně ocení každá nemovitost, a to nejméně jednou za 5 let. V letech, ve 
kterých ocenění podle kvalifikovaného odhadu nebo posudkem znalce není prováděno, představenstvo společnosti 
prověřuje, zda ocenění nemovitostí odpovídá v účetnictví jejich reálné hodnotě.

Reálná hodnota nemovitostí je snížena o skutečné náklady na jejich prodej, a to v případě, že k okamžiku sestavení 
účetní závěrky byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo budou prodány nejpozději do 3 měsíců.
Změna reálné hodnoty nemovitostí se účtuje rozvahově.

2. Dluhové cenné papíry 
Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný papír pořízen, včetně nakoupeného alikvotního úroko-
vého výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením.

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných papírů. Prémie či diskont jsou 
rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové míry. 

Amortizované dluhové cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu.

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

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

Společnost vlastnila pouze realizovatelné cenné papíry. Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů realizova-
telných se účtuje výsledkově.
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Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním 
kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

3. Depozita u finančních institucí
Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení účtována v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období 
jsou tato aktiva přeceňována na reálnou hodnotu. V případě krátkodobých depozit u finančních institucí se reálnou 
hodnotou rozumí nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků.

Pokud jsou depozita denominována v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem 
vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění. Změna reálné hodnoty se účtuje výsledkově.

c) opravné položky
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům, s výjimkou finančního umístění vykazovaného 
v reálné hodnotě. Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv. Jejich výše je stanovena na 
základě odborného posouzení rizik provedeného vedením společnosti.

Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví společnost na základě analýzy jejich návratnosti. Opravné 
položky jsou tvořeny paušálně na základě věkové struktury pohledávek. 

d) trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty aktiv
Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňo-
vána na reálnou hodnotu, a hodnoty aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné hodnoty je účtována rozvahově. 
Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty daného aktiva je promítnuto výsledkově.

e) časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných 
smluv v průběhu běžného účetního období, které se vztahují k výnosům následujících účetních období. Ke konci 
účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na základě testu 
postačitelnosti pojistného.

– Neživotní pojištění
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše 
nákladů na pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném účetním období a je vypočtena na základě poměru hru-
bé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému hrubému pojistnému za účetní 
období. Částky časového rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy jsou stanoveny pro jednotlivá odvětví 
neživotních pojištění.

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

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně 
dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém bude 
daňový závazek nebo pohledávka uplatněna.
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O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplat-
nění v následujících účetních obdobích.

g) rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím 
účetním obdobím, a jejich výše je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv za 
použití metody „pro rata temporis“.

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

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

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje metodou 
Chain-Ladder. 

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních nákladů na likvidaci 
pojistných událostí.

Rezerva se snižuje o reálnou hodnotu návratných regresů uplatněných vůči viníkům pojistných událostí, případně vůči 
jiným pojišťovnám z titulu pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo újmu na zdraví. 

Poskytuje-li se u jednotlivých druhů pojištění pojistné plnění formou důchodu, tvoří se rezerva na pojistná plnění na 
základě pojistně matematických metod.

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

i) podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v hrubé výši s výjimkou technické rezervy na pojistná plnění, 
kde je zohledněn podíl zajistitele podle příslušné zajistné smlouvy, způsobu zúčtování se zajistitelem a s přihlédnutím 
k principu opatrnosti. Zajistná smlouva je uzavřena jen pro odvětví pojištění odpovědnosti u Swiss Re Europe SA, Lu-
xembourg, Niederlassung Deutschland.   
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j) rezervy na ostatní rizika a ztráty
Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných případných závazků, které jsou jasně definovány a jejichž vznik je prav-
děpodobný nebo jistý, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.

k) předepsané pojistné
Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období, nezávisle 
na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

l) náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojist-
ných událostí a dále zahrnují externí a interní náklady pojišťovny spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na 
pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky pojišťovny.

O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení výše plnění.

m) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním 
pojistných smluv. 

n) náklady a výnosy 
  – z  finančního umístění
Náklady a výnosy ze složek  finančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a ke konci účetního 
období je jejich poměrná část následně převedena na technický účet neživotního pojištění. 

Společnost při účtování o realizaci finančního umístění používá tzv. „brutto“ metodu a v souladu s ní účtuje odděleně 
o veškerých výnosech z realizace ve výši prodejní ceny příslušných finančních nástrojů a zvlášť o nákladech ve výši 
jejich účetní hodnoty.

  – ostatní 
Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet neživotního 
pojištění. Náklady a výnosy, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčtovány na netechnický účet 
a následně převedeny na technický účet neživotního pojištění. Jako klíč k jejich přerozdělení jsou použity odpovídající 
rozvrhové základny. Převedeny nejsou pouze položky, které přímo nesouvisí s pojištěním a zajištěním.

o) přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni 
vzniku účetního případu, případně kurzem, za jaký byla transakce realizována.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kurzu ČNB, platného k danému 
dni. Pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově.

p) konsolidace
Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná. Údaje účetní závěrky společnosti se nezahrnují do 
žádné konsolidované účetní závěrky jiné společnosti.
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I.5. Změny a odchylky od účetních metod a postupů
V roce 2015 společnost neprovedla žádné změny účetních metod a postupů, které by měly významný dopad do 
hospodářského výsledku, a během účetního období nepoužila žádných odchylek od těchto metod a postupů.

I. 6. Řízení rizik
V souladu s vyhláškou č. 434/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o pojišťovnictví, společnost zajistila nastavení řídicího a kontrolního systému tak, aby pokrýval veškeré činnosti společ-
nosti. Řídicí a kontrolní systém společnosti je konstruován tak, aby umožňoval soustavné a systematické řízení rizik. 
Přijaté zásady a postupy pro řízení rizik jsou propojeny se zásadami a postupy pro udržování kapitálu ke krytí těchto 
rizik. Za řízení rizik je ve společnosti zodpovědné představenstvo.

Pojišťovna identifikuje a monitoruje rizika na základě analýzy rizik dle stavu svých současných a  plánovaných aktivit 
a vývoje rizikových vlivů.
Rizika jsou členěna dle druhů, kategorií, subkategorií a komponent.

Jednotlivá rizika jsou posuzována dle pravděpodobnosti výskytu rizika (frekvence) a pravděpodobnosti dopadu rizika 
(stupeň ohrožení) a následně dle matice významnosti rizika, čímž je určena významnost rizika (rizikový faktor).

Významná rizika:
a) portfolio pojistných smluv
Portfolio pojistných smluv (pojistný kmen) je tvořeno téměř výhradně členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Tato 
skutečnost představuje velmi významné riziko zranitelnosti pojistného kmene, spočívající v probíhajícím trvalém trendu 
úbytku členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., nebo v případném náhlém úbytku členů v důsledku změn v legis-
lativě příp. ztráty důvěry k Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. 
Toto riziko vyplývá z obchodní politiky pojišťovny určené hlavním akcionářem pojišťovny - Českomoravskou mysliveckou 
jednotou, z.s.
Řízení rizika portfolia pojistných smluv - skladby pojistného kmene spočívá v aktivním rozšiřování pojistného kmene 
o nové skupiny klientů (mimo členství v Českomoravské myslivecké jednotě, z.s.).

b) distribuční sítě
Pojišťovna je závislá výhradně na vlastní distribuční síti, která dosahuje velmi nízké produktivity.
Nulový podíl externí distribuční sítě vyplývá z nezájmu pojišťovacích zprostředkovatelů o spolupráci z důvodu omeze-
né nabídky produktů pojišťovny, velmi malého podílu pojišťovny na pojistném trhu, velikosti, povědomosti, důvěryhod-
nosti, reputaci pojišťovny.
Toto riziko vyplývá z historicky dané obchodní politiky pojišťovny určené hlavním akcionářem pojišťovny - Českomorav-
skou mysliveckou jednotou, z.s.

Řízení rizika distribučních sítí spočívá v zavedení efektivních řídících a motivačních nástrojů.

c) pojistný podvod
Pojistný podvod vzniká:
a)   uvedením nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů
  – v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy,
  – v souvislosti s likvidací škodné události, nebo
  – při uplatnění práva na plnění z pojištění.
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b)  v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvoláním nebo předstíráním události, s níž je spojeno právo na plnění 
z pojištění, nebo udržováním stavu vyvolaného škodnou událostí, čímž je způsobena na cizím majetku škoda,

c) přípravou výše uvedených činů.

V rámci šetření škodné události se může zjistit, že škoda (újma):
a) se nepřihodila,
b) nevznikla uvedeným způsobem,
c) je charakteru, že z ní ve skutečnosti nevyplývá poškození, újma nebo ztráta,
d) zahrnuje nepoškozené nebo nepohřešované předměty,
e) je záměrně nadsazená za účelem navýšení hodnoty škody,
f)  je záměrně nadsazená za účelem, aby výsledná škoda byla kryta pojištěním (např. při spoluúčasti).

Řízení rizika pojistného podvodu spočívá v preventivních opatřeních (zejména úprava pojistných podmínek a smluvních ujed-
nání, posouzení všech skutečností při sjednávání pojistných smluv apod.) a důsledném šetření při likvidaci škodných událostí.

d) provozní systémy
Provozní systém (systém pojistného kmene a škodných událostí) je spravován dodavatelem softwaru.
Veškeré požadavky na opravu / úpravu systému, přidání či zlepšení jeho funkcionalit, naráží na neúměrně vysoké 
ocenění těchto oprav / úprav ze strany dodavatele softwaru.
Řízení rizika provozních systémů spočívá ve zlepšení spolupráce s dodavatelem softwaru.

e) server
Pojišťovna používá pro provoz hlavního provozního systému VERiS server IBM, který je na hranici své životnosti.
Řízení rizika serveru spočívá ve vytvoření dostatečné finanční rezervy pro případ rozsáhlé opravy serveru / výměny 
serveru a v připravenosti pojišťovny na akutní řešení nastalého problému (výběr dodavatele, dodací lhůta, doba insta-
lace, nouzové zajištění provozu pojišťovny apod.).

f) pojišťovna – reputace, rozvoj
Důvěryhodnost (reputace) pojišťovny je dána:
a) atraktivitou pojistných produktů,
b) pozitivním marketingovým zviditelněním,
c) pozitivním mediálním zviditelněním,
d) aktivní péčí o klienty,
e) vstřícným jednáním pojišťovny vůči klientům,
f) eliminací chyb a omylů pojišťovny vůči klientům.

Podíl pojišťovny na pojistném trhu je nepatrný; velikost, povědomost, důvěryhodnost, reputace pojišťovny způsobují 
problémy při upisování, rozvoji distribuční sítě. Pojišťovna je zaměřena převážně na pojistné produkty související s pro-
váděním myslivosti, zejména pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.
Trvalý trend úbytku členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., znamená pro pojišťovnu z pohledu jejího rozvoje 
nebezpečí stagnace až degrese. Toto riziko vyplývá z historicky dané obchodní politiky pojišťovny určené hlavním 
akcionářem pojišťovny - Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.
Řízení rizika reputace a rozvoje pojišťovny spočívá v aktivních činnostech, směřujících ke vzniku pozitivního obrazu 
o pojišťovně u klientů (naopak preventivními opatřeními zabránit vzniku negativního obrazu o pojišťovně) a v aktivním 
rozvoji produktů mimo oblast provádění myslivosti a mimo členství v Českomoravské myslivecké jednotě, z.s.
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g) pohledávky
Riziko pohledávek vyplývá z neschopnosti druhé strany uhradit pojišťovně splatné částky v plné výši. 
Hlavní oblasti, kde je pojišťovna vystavena riziku pohledávek:
– dlužné pojistné,
– regres z pojistného plnění,
– dluh zajistitele na zajistných závazcích,
– riziko nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic.

Dlužné pojistné se průběžně sleduje a adekvátně se tvoří opravné položky.  

Vymáhání pohledávek z pojištění vykonává pojišťovna převážně ve spolupráci s advokátními kancelářemi.

Riziko nesplacení jistiny nebo výnosů z finančních investic je minimalizováno limity pro skladbu investic dle platných 
právních předpisů.

I I .  doplŇUjící úda je k rozVaze

II. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2015 následující položky:

Průmyslová práva představují licenční práva k provoznímu systému.

Položka Software Zřizovací výdaje Celkem

Pořizovací cena k 1. 1. 2015 2 393 53 2 446

Přírůstky 0 - 0

Úbytky 0 - 0

Pořizovací cena k 31. 12. 2015 2 393 53 2 446

Oprávky k 1. 1. 2015 1 921 53 1 974

Odpisy 78 - 78

Úbytky oprávek 0 - 0

Oprávky k 31. 12. 2015 1 999 53 2 052

Zůstatková cena k 1. 1. 2015 472 - 472

Zůstatková cena k 31. 12.2015 394 - 394

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015

36



II. 2. Finanční umístění (investice)
(a) nemovitosti (pozemky a stavby)

Provozní
Rok

                                    2015                                     2014

Pozemky                                    7 057 7 057

Oceňovací rozdíly                                  25 143 31 646

Stavby                                  41 085 38 003

Oceňovací rozdíly                                 66 715 71 294

Celkem provozní pozemky a stavby v reálné 
hodnotě

                              140 000 148 000

Poslední ocenění nemovitostí posudkem znalce č. 032/5391/16 bylo provedeno ke dni 30. prosince 2015. 

(b) dluhové cenné papíry 

Položka
Reálná hodnota Pořizovací cena

       2015 2014             2015 2014

Pokladniční poukázky    0 24 982  0 24 984

Hypotéční zástavní listy 0 0   0 0

Dluhopisy      0 0   0 0

Celkem 0 24 982 0 24 984

Účetní metody používané k účtování o dluhových cenných papírech a depozitech u finančních institucí jsou popsány 
v kapitole I.4. (b).  

(c) depozita u finančních institucí

   Položka
Rok

2015 2014

Komerční banka, a.s. 6 890 3 632

Česká spořitelna, a.s. 58 58

Raiffeisenbank a.s. 346 346

UniCredit Bank Czech Repulic and Slovakia, a.s. 7 151 7 150

Equa bank a.s. 10 436 10 350

Sberbank CZ, a.s. 12 110 12 060

Celkem 36 991 33 596

Veškerá depozita uložena na termínovaných vkladech jsou splatná do 1 roku.
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II. 3. Pohledávky

K 31. 12. 2015 Pohledávky za 
pojistníky

Pohledávky za 
pojišťovacími 

zprostř.

Pohledávky 
z operací 

zajištění

Ostatní 
pohledávky

Celkem

Ve splatnosti 2 678 - - 511 3 189

Po splatnosti 732 - - 88 820

Celkem 3 410 - - 599 4 009

Výše opravné položky 732 - - 88 820

Čistá výše celkem 2 678 - - 511 3 189

K 31. 12. 2014 Pohledávky za 
pojistníky

Pohledávky za 
pojišťovacími 

zprostř.

Pohledávky 
z operací 

zajištění

Ostatní 
pohledávky

Celkem

Ve splatnosti 3 115 - - 1 393 4 508

Po splatnosti 226 - - 88 314

Celkem 3 341 - - 1 481 4 822

Výše opravné položky 226 - - 88 314

Čistá výše celkem 3 115 - - 1 393 4 508

V pohledávkách za pojistníky ve splatnosti představuje nejvyšší položku pohledávka vůči ČMMJ, z.s., ve výši 2 584 tis. Kč, 
která byla uhrazena dne 26. 1. 2016. Zbývající pohledávky ve splatnosti z přímého pojištění představují celkovou částku 
ve výši 94 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou evidovány v celkové výši 732 tis. Kč a představují regresy a přeplatek 
pojistného plnění. Na tyto pohledávky byly vytvořeny opravné položky ve výši 732 tis. Kč.

Ostatní pohledávky představují např. poskytnuté provozní zálohy na energie a provozní zálohy. 

Opravná položka ve výši 88 tis. Kč je tvořena na pohledávku za dlužné nájemné za vyřizování dědictví.

II. 3. 1. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
a) pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině

Společnost uzavřela jako ovládaná osoba s Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., dvě skupinové pojistné 
smlouvy pro pojištění jejich členů, a to na pojištění odpovědnosti a úrazu. Na základě těchto smluv je pohledávka 
pojistného z úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti k 31. 12. běžného roku ve shora uvedené výši splatná vždy 
do 28. 2. následujícího roku.
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II. 4. Ostatní aktiva
Ostatní aktiva v celkové čisté výši 845 tis. Kč představují dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný (290 tis. Kč), dlou-
hodobý hmotný majetek neodepisovaný (401 tis. Kč) a zásoby (154 tis. Kč). Přehled dlouhodobého hmotného majetku 
odepisovaného je uveden v následující tabulce:

a) dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný

Položka Stroje, přístroje 
a zařízení

Inventář Drobný 
majetek

Celkem

Pořizovací cena k 1. 1. 2015 6 291 - - 6 291

Přírůstky 105 - - 105

Úbytky 0 - - 0

Pořizovací cena k 31. 12. 2015 6 396 - - 6 396

Oprávky k 1. 1. 2015 5 888 - - 5 888

Odpisy 218 - - 218

Úbytky oprávek 0 - - 0

Oprávky k 31. 12. 2015 6 106 - - 6 106

Zůstatková cena k 1. 1. 2015 403 - - 403

Zůstatková cena k 31. 12. 2015 290 - - 290

II. 5. Přechodné účty aktiv
a) ostatní přechodné účty aktiv

Náklady příštích období – ostatní, představují náklady, jako jsou předplatné, propagace a pojištění majetku pojišťovny, 
které časově souvisí s obdobím roku 2016.

Rovněž rozlišení provizí a související pořizovací náklady na pojistné smlouvy, které časově souvisí s obdobím roku 
2016, se vztahují nákladově k roku 2016.

Položka 2015 2014

Náklady příštích období – ostatní 413 321

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 
a provize  12 24

Celkem 425 345
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II. 6. Vlastní kapitál
(a) základní kapitál
Registrovaný základní kapitál se skládá z 104 500 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v nominální 
hodnotě 106 000 tis. Kč. K 31. prosinci 2015 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 106 000 tis. Kč 
(r. 2014: 104 500 kusů kmenových akcií na jméno v celkové nominální hodnotě 106 000 tis. Kč).

Emise Druh CP Forma Podoba Počet 
kusů

Objem
 (tis. Kč)

Údaje o veřejné 
obchodovatelnosti

I. Akcie Na jméno Zaknihovaná 15 000 16 500 Neobchodovatelné

II. Akcie Na jméno Zaknihovaná 29 500 29 500 Neobchodovatelné

III. Akcie Na jméno Zaknihovaná 14 000 14 000 Neobchodovatelné

IV. Akcie Na jméno Zaknihovaná 8 545 8 545 Neobchodovatelné

V. Akcie Na jméno Zaknihovaná 21 455 21 455 Neobchodovatelné

VI. Akcie Na jméno Zaknihovaná 16 000 16 000 Neobchodovatelné

Celkem Akcie Na jméno Zaknihovaná 104 500 106 000 Neobchodovatelné

Výše základního kapitálu společnosti je v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví, s ohledem na pojistná odvětví, 
ve kterých společnost oprávněně podniká.

(b) ostatní kapitálové fondy

Položka     2015 2014

Ostatní kapitálové fondy 59 144 68 887

Celkem 59 144 68 887

Ostatní kapitálové fondy jsou rozdíly z přecenění nemovitostí (pozemku a stavby), dluhových cenných papírů a jsou sou-
části vykázaného vlastního kapitálu, včetně k nim vypočtené odložené daně ve výši 18 259 tis. Kč.

(c) rezervní fond

Položka 2015 2014

Rezervní fond 3 112 3 052

Celkem 3 112 3 052

Dne 28. 4. 2015 valná hromada společnosti rozhodla o přídělu 5 % z čistého zisku pojišťovny do rezervního fondu 
pojišťovny. 
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II. 7. Technické rezervy
(a) rezerva na pojistná plnění
Rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 2015 byly vytvořeny v celkové hrubé výši 25 069 tis. Kč (v roce 2014: 18 616 tis. 
Kč) z toho RBNS činily 7 838 tis. Kč (v roce 2014: 6 760 tis. Kč) a IBNR 17 231 tis. Kč (v roce 2014: 11 856 tis. Kč). 
Podíl zajistitelů na této rezervě činí 3 771 tis. Kč (v roce 2014: 566 tis. Kč). 

Pojistné odvětví 2015 2014

Pojištění požáru a jiných majetkových škod 265 1 219

Pojištění odpovědnosti 23 851 13 754

Úrazové pojištění 953 3 643

Celkem 25 069 18 616

Výsledek likvidace pojistných událostí

Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2014, platbami v průběhu roku 2015 (které se týkaly 
pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2015 představuje výsledek 
likvidace pojistných událostí.

II. 8. Závazky

K 31. 12. 2015 Závazky vůči 
pojištěným

Závazky vůči 
zprostř.

Závazky 
z operací 

zajištění

Ostatní závazky Celkem

Ve splatnosti 90 251 107 19 926 20 374

Po splatnosti - - - - -

Celkem 90 251 107 19 926 20 374

K 31. 12. 2014 Závazky vůči 
pojištěným

Závazky vůči 
zprostř.

Závazky
z operací 

zajištění

Ostatní závazky Celkem

Ve splatnosti 446 266 150 21 199 22 061

Po splatnosti - - - - -

Celkem 446 266 150 21 199 22 061

Závazky z přímého pojištění činily celkem 341 tis. Kč (2014: 712 tis. Kč) z výše uvedených celkových závazků. 
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Z ostatních závazků jsou dalšími položkami závazků:

(a) závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 287 tis. Kč 
(2014: 326 tis. Kč), ze kterých 201 tis. Kč (r. 2014: 228 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 86 tis. Kč 
(r. 2014: 98 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

(b) daňové závazky 
Daňové závazky činí celkem 18 364 tis. Kč (r. 2014: 19 721 tis. Kč), z toho 18 259 tis. Kč představují závazky z titulu 
odložené daně (r. 2014: 19 599 tis. Kč).

(c) dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let)
K datu účetní závěrky roku 2015 společnost neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky ani závazky se zbytkovou 
dobou splatností přesahující pět let.

(d) závazky z pasivního zajištění
Společnost k datu účetní závěrky roku 2015 vykazuje závazky z pasivního zajištění ve výši 107 tis. Kč  
(r. 2014: 150 tis. Kč).

II.9. Přechodné účty pasiv

Položka 2015 2014

Výdaje příštích období 119 23

Dohadné účty pasivní    497 120

Celkem 616 143

Výdaje příštích období představují zákonné pojištění, výnosy příštích období představují pojištění Vojenských lesů 
a statků, s.p., pro rok 2016. Dohadné účty pasivní představují očekávané náklady spojené s provozem nemovitosti.

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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 I I I .  doplŇUjící úda je k VýkazU zIskU 
a ztrát Y
III. 1. Neživotní pojištění
Přehled o neživotním pojištění podle následujících skupin pojištění:

Položka Pojistná 
odvětví

Předepsané 
pojistné 

v hrubé výši

Zasloužené 
pojistné 

v hrubé výši

Hrubé náklady 
na pojistná 

plnění

Hrubé 
provozní 
náklady

Zajištění 
na 

excedent

Úrazové pojištění  1

2015 3 419 3 323 1 075 1 723 0

2014 3 556 3 451 926 1 695 0

Pojištění požáru 
a ostatních škod na 
majetku

8,9

2015 1 477 860  480 201 0

2014 1 499 866 1 505 190 0

Pojištění 
odpovědnosti 13

2015 14 891 14 314 6 469 4 802 905

2014 15 528 14 921 1 500 4 708 979

Celkem

2015 19 787 18 497 8 024 6 726 905

2014  20 583 19 238 3 931 6 593 979

V roce 2015 došlo ke snížení hrubého předepsaného pojistného. Tento pokles pojistného je způsoben úbytkem 
členské základny ČMMJ, z.s., a úbytkem pojištění zahraničních lovců.
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III. 2. Předepsané hrubé pojistného podle zemí
Podle místa uzavření pojistné smlouvy, se celková výše předepsaného hrubého pojistného ve výši 19 787 tis. Kč, uskutečnila 
pouze na území České republiky.

III. 3. Provize a pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Položka
2015 2014

Neživotní pojištění Neživotní pojištění

První provize za sjednání PS     456 574

Pořizovací náklady na PS ostatní    50 88

Celkem   506 662

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy – představují náklady spojené s uzavíráním pojistných smluv, zejména pro-
vize za sjednání pojistné smlouvy. 
Součástí ostatních pořizovacích nákladů jsou náklady na tisk.

III. 4. Správní režie

Na základě rozhodnutí představenstva pojišťovny o dodržování obchodně finančního plánu pro rok 2015 byla přijata 
opatření ke snížení správních nákladů pojišťovny. 

III. 5.  Výnosy a náklady z finančního umístění

Výnosy z finančního umístění představují výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v budově Jungmannova 
32/25, Praha 1 a dále výnosy z termínovaných vkladů a pokladničních poukázek.
Náklady z finančního umístění přestavují náklady na správu budovy Jungmannova 32/25, Praha 1 a poplatky za 
vedení termínovaných účtů a cenných papírů.    

Položka 2015 2014

Osobní náklady (mzdy, soc. a zdr. poj., ostatní) 4 463 4 466

Následné provize 66 109

Ostatní správní náklady 1 153 1 091

Spotřeba drobného majetku a odpisy 297 362

Poradenství 728 542

Nájemné 0 0

Spotřeba energie 19 23

Správní náklady celkem 6 726 6 593

Rok 2015 2014

Výnosy 3 793 3 654

Náklady 405 135

HaLaLI, všeobecná pojišťovna, a.s., výroční zpráva 2015
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III. 6. Ostatní náklady a výnosy – netechnický účet

III. 7. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

(a) odměňování členů statutárních, řídících a dozorčích orgánů
Za sledované účetní období byly v jednotlivých letech vyplaceny následující peněžní a nepeněžní odměny členům 
statutárních, řídících a dozorčích orgánů:

Položka 2015 2014

Členové představenstva   176 257

Členové dozorčí rady   127 158

Odměny celkem   303 415

(b) půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté členům správních, řídích a dozorčích orgánů
V roce 2015 společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu poskyt-
nutých půjček nebo záloh.

Rok           2015 2014

Ostatní náklady          5 137 4 887

Ostatní výnosy             217 109

Rok 2015 Prům. přepočtený 
poč. zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění

Ostatní 
náklady

Zaměstnanci 9 2 771 915 -

Vedoucí pracovníci 1 579 198 -

Celkem 10 3 350 1 113 -

Rok 2014 Prům. přepočtený 
poč. zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění

Ostatní 
náklady

Zaměstnanci 9 2 782   948 -

Vedoucí pracovníci 1 566   170 -

Celkem 10 3 348 1 118 -
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III. 8. Převody výnosů mezi technickým a netechnickým účtem
Celková výše výnosů převedených mezi technickým a netechnickým účtem činila 191 tis. Kč. 

III. 9. Výsledek netechnického účtu
K 31. prosinci 2015 činil výsledek netechnického účtu ztrátu 1 737 tis. Kč (r. 2014: ztráta 1 425 tis. Kč).

III. 10. Zisk před zdaněním
K 31. prosinci 2015 činil hospodářský výsledek před zdaněním 1 042 tis. Kč (r. 2014: 1 266 tis. Kč).

III. 11. Daně
(a) daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty
Daň z příjmu právnických osob byla vypočtena ve výši 5 tis. Kč (v roce 2014: 78 tis. Kč).

IV. ostatní úda je
IV. 1. Možné budoucí závazky 
(a) soudní spory
Společnost vede pasivní soudní spory v celkové výši 3 823 tis. Kč, na které jsou vytvořeny odpovídající technické 
rezervy.

V Praze dne 23. 3. 2016

 Ing. Miroslav Kraus Ing. Lenka Zumrová, MBA  
 předseda představenstva člen představenstva a ředitelka pojišťovny
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X. zpráVa o Vztazích MezI oVládanoU 
osoBoU a oVláda jící osoBoU a MezI 
oVládanoU osoBoU a osoBaMI 
oVládanýMI stejnoU oVláda jící osoBoU
Sestavená ke dni 31. 12. 2015 

1. VztahY MezI osoBaMI seskUpení a jejIch strUktUra, zpŮsoB oVládání, prostředkY 
oVládání, úloha oVládanÉ osoBY

1. 1.  ovládaná osoba 
halalI, všeobecná pojišťovna, a.s., 
IČ: 60192402 
se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1

1. 2.  ovládající osoba 
českomoravská myslivecká jednota, z.s.  
IČ: 00443174 
se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1

1.3. způsob a prostředky ovládání

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako ovládající osoba, vlastní obchodní podíl v ovládané osobě
- HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., ve výši 53,30 %.

1.4. propojené osoby a organizační struktura skupiny

2. rozhodnÉ oBdoBí
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

3. jednání, sMloUVY a plnĚní na základĚ sMlUV, protIplnĚní
3.1. Vztahy s ovládající osobou

 a) Přehled jednání přesahující 10 % majetku vlastního kapitálu ovládané osoby
 b) Přehled vzájemných smluv s ovládanou osobou:

OVLÁDANÁ OSOBA 
HaLaLI, všeobecná  

pojišťovna, a.s.

PROPOJENÁ OSOBA 
INTERLOV PRaHa, s.r.o.

PROPOJENÁ OSOBA 
Myslivost, s.r.o.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Českomoravská  

myslivecká jednota, z.s.
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Mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2015 (v účetním období r. 2015) trvaly následující smlouvy:
•  Skupinová pojistná smlouva č. 1000007212 o pojištění odpovědnosti členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., 

vyplývající ze zákona o myslivosti, ze dne 30. června 2010.
•  Skupinová  pojistná  smlouva č. 1000007319 o pojištění úrazu členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., při 

myslivecké činnosti ze dne 30. června 2010.

3.2. Vztahy s ostatními společnostmi stejného podnikatelského seskupení

INTERLOV PRAHA, s.r.o., jako propojená osoba, vlastní obchodní podíl v HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., ve výši 
46,7 %.

Mezi ovládanou osobou a propojenými osobami (v účetním období r. 2015) trvaly následující smlouvy:
•  Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. dubna 2011 uzavřená mezi HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., 

a INTERLOV PRAHA, s.r.o. 

•  Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. února 2001 uzavřená mezi HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., 
a Myslivost, s.r.o. (ukončena dne 30. 6. 2015)

4. jIná práVní jednání a opatření
•  Ovládaná osoba neučinila v rozhodném období žádná jiná právní jednání v zájmu nebo na popud osob náleží-

cích do podnikatelského seskupení.
•  Ovládaná osoba si není vědoma žádných opatření, která by byla přijata v zájmu nebo na popud osob náležících 

do podnikatelského seskupení a která by měla pro ovládanou osobu přímé či nepřímé majetkové důsledky.

5. prohláŠení Vedení společnostI
Vedení společnosti prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla újma, a že není proto zapotřebí za újmu poskytovat 
vyrovnání. Vztahy mezi propojenými osobami mají neutrální důsledky a neplynou z nich žádné z propojených osob 
zvláštní výhody, nevýhody či rizika.

6. záVĚrečná UstanoVení
Tato zpráva byla zpracována a schválena vedením společnosti dne 21. 3. 2016. Za ovládanou osobu:

Přezkoumáno bez výhrad dozorčí radou HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Za dozorčí radu:

 Ing. Miroslav Kraus Ing. Lenka Zumrová, MBA  
 předseda představenstva člen představenstva a ředitelka pojišťovny

 JUDr. Václav Plachý

          předseda dozorčí rady
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Výroční zpráva halalI, 
všeobecná pojišťovna a.s., 
na datovém nosiči
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XI. zpráVa nezáVIslÉho aUdItora
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