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I.

Vážení akcionáři, klienti
a členové Českomoravské myslivecké jednoty,
dovoluji si Vám předložit výroční zprávu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2009, která shrnuje výsledky obchodní a finanční činnosti
pojišťovny dosažené zaměstnanci centrály v Praze, zprostředkovateli na
OMS ČMMJ, o.s. a obchodními zprostředkovateli pojišťovny.
Rok 2009 byl pro naši společnost náročný z hlediska plnění v oblasti
pojistně-technické i v oblasti ekonomické. Bylo třeba zajistit kapitálové
přizpůsobení pojišťovny na podmínky stanovené novým zákonem o pojišťovnictví, jehož účinnost byla nastavena na počátek roku 2010. Akcionáři pojišťovny, tj. Českomoravská myslivecká jednota, o.s. a INTERLOV
PRAHA, s.r.o. nepřehlédli tento legislativní vývoj a doplnili kapitálové
vybavení pojišťovny na zákonných 90 milionů korun. Za to jim patří poděkování všech, kteří v rámci mysliveckého servisu ČMMJ, o.s. využívají
pojistnou ochranu poskytovanou naší pojišťovnou.

Úvodní slovo
předsedy
představenstva
HALALI,
všeobecná
pojišťovna, a.s.

V roce 2009 pracovalo představenstvo pojišťovny pod mým vedením
a dozorčí rada pod vedením Ing. Ivy Dvořákové. Pojišťovna byla vedena
ředitelem Ing. Antonínem Stibůrkem. Představenstvo v roce 2009 schválilo
nové všeobecné pojistné podmínky a skupinovou pojistnou smlouvu s rozšířením pojistného krytí odpovědnostního rizika členů ČMMJ, o.s. ve státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Nové všeobecné
pojistné podmínky a smluvní ujednání
začnou platit od 1. 7. 2010. Představenstvo dále projednalo v odvětví majetku
pojištění pro psy při naháňkách na černou zvěř z titulu členství v ČMMJ, o.s.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

Centrála pojišťovny v roce 2009
pracovala s 8 zaměstnanci a obchodní
služba v terénu se 109 registrovanými
zprostředkovateli. Jim patří poděkování
za dosažené výsledky a splnění obchodního plánu pro rok 2009. Jejich vztah
s klienty a odpovídající pojistný servis
jsou základními pilíři naší pojišťovny.
Neméně důležitou činností je i včasné
a správné provádění likvidace pojistných
událostí, kterému představenstvo pojišťovny věnuje mimořádnou pozornost.
Pojistné plnění za škody v roce 2009
poprvé v historii pojišťovny přesáhlo pět
milionů korun. V  roce 2009 pojišťovna
nemusela využít krytí ze zajištění a znamená to, že výhody ze smlouvy s Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft,
AG zůstávají zachovány.
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Je třeba kladně hodnotit, že pojišťovna v obecně hospodářsky ztížených podmínkách a v náročném konkurenčním prostředí splnila stanovený
finanční plán pro r. 2009 včetně plánované výše zisku, který je zdrojem
pro výplatu dividend akcionářům.
Pro další rozvoj pojišťovny předpokládáme v roce 2010 plné zprovoznění nového programu provozu pojištění, což umožní nejen modernizovat
a automatizovat sjednávání pojistných smluv, ale zejména zkvalitnit správu pojištění a škodní agendy včetně výplat pojistného plnění. Za hlavní
úkol pro rok 2010 považuje představenstvo pojišťovny aktivaci pojištění
pro zahraničí a pojištění života a zdraví loveckých psů. V roce 2010 bude
zahájena oprava a modernizace sídla čmmj, o.s. pozornost bude věnována nadále stavu základního kapitálu pojišťovny. To je však v kompetenci
Sboru zástupců čmmj, o.s.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim akcionářům za důvěru a poskytovanou podporu. Chtěl bych také poděkovat našim klientům, členům
Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., za důvěru v poskytovanou pojistnou ochranu, členům představenstva a dozorčí rady, obchodní službě
a v neposlední řadě zaměstnancům centrály s jejím ředitelem za vykonanou práci a popřát jim mnoho úspěchů v jejich další činnosti.
V Praze dne 30. dubna 2010
VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA, a. s.

Ing. Jaroslav Palas
předseda představenstva
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Obchodní jméno:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

II.

Sídlo společnosti:

Praha 1, Jungmannova 32/25, PSČ 115 25

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI

Identifikační číslo:

60192402

Vznik pojišťovny:
Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne
11. 10. 1993, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 11. 11. 1993
u Krajského soudu v Praze oddíl B, vložka 2224

Základní kapitál společnosti:

90 000 000,- Kč

Akcie celkem:
73 500 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1000,- Kč
15 000 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1100,- Kč

Akcionáři:
Českomoravská myslivecká jednota, o.s. drží více než 10 % akcií,
celkem 62,78 %
Interlov Praha, s.r.o. drží více než 10 % akcií, celkem 37,22 %

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
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III.
předmět
podnikání

Na základě povolení společnost provozuje následující pojistná odvětví
neživotního pojištění - příloha 1 zákona o pojišťovnictví v platném znění:
- rozsahu pojistných odvětví
1. Úrazové pojištění
		
		
		

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

8. P
 ojištění škod na majetku jiném než uvedené v bodech 3 a 7 způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly
jinými než vichřicí, f) pojištění škod způsobených požárem a živlem.
9. 	Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech
3 a 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami
(např. loupeží, krádeží anebo škody způsobené lesní zvěří), nejsouli tyto zahrnuty v odvětví 8 včetně pojištění škod na hospodářských
zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.
13.	Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou
v odvětvích č. 10 až 12, ad d) ostatní.
16.	Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu
povolání.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
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Složení představenstva:

Složení dozorčí rady:

Ing. Jaroslav Palas

Ing. Iva Dvořáková

předseda představenstva

předsedkyně dozorčí rady

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

za akcionáře ČMMJ, o.s.

Ing. Miroslav Kraus

Ing. Petr Gregorovič

místopředseda představenstva

člen dozorčí rady

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s.

za akcionáře

člen představenstva

Vlastislav Lexa

zastupuje akcionáře

člen dozorčí rady

INTERLOV PRAHA, s.r.o.

za akcionáře ČMMJ, o.s.

JUDr. Jan Kovařík

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.

člen představenstva

člen dozorčí rady

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s.

za akcionáře ČMMJ, o.s.

Ing. Antonín Stibůrek

Ing. Vladimír Zelina

člen představenstva

člen dozorčí rady

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s.

za akcionáře ČMMJ, o.s.

člen představenstva

údaje
o orgánech
společnosti

INTERLOV PRAHA, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.

JUDr. Jiří Vaněk

IV.

Ing. Lenka Zumrová
VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA, a. s.
členka dozorčí rady

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s.

za akcionáře ČMMJ, o.s.

Ing. Josef Vlášek
člen představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s.
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V.
Naši
akcionáři
Českomoravská
myslivecká
jednota, o. s.

Interlov Praha,
s. r. o.

Akcionář Českomoravská myslivecká jednota, o.s. je občanské sdružení
a má své sídlo v Praze 1. Řídí činnost občanského sdružení, které má rozhodující podíl na výkonu práva myslivosti a myslivecké činnosti v celé České
republice.
Sdružuje na podkladě dobrovolného členství v myslivecké organizaci
téměř 93 000 myslivců z celého území České republiky. Organizuje odborná
školení pro své členy, pro jejich způsobilost k získání lovecké licence nebo
zbrojního průkazu pro myslivce, zkušební střelby a praktické zacházení se
střelnými zbraněmi. Pro HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. má tato činnost majoritního akcionáře 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, o.s. se rovněž podílí na vytváření podmínek pro
výkon práva myslivosti na celém území republiky. Dále se podílí na tvorbě
legislativních norem pro mysliveckou činnost nebo podle reálného vývoje
myslivosti v praxi předkládá návrhy na jinou potřebnou právní úpravu. Myslivost a provádění výkonu práva myslivosti je vždy spojena s určitými riziky
jako například s haváriemi loveckých zbraní a střeliva, škodami na lesních
a polních porostech působených zvěří, úrazy myslivců v přírodě, úrazy při
ošetřování zvěře a při zacházení s mechanizací k obhospodařování lesa
a pole, resp. mysliveckých zařízení. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
pokrývá výše uvedená rizika a spolu s majoritním akcionářem má mimořádný zájem na odpovídajícím servisu pro pojištěné myslivce v České
republice, kteří jsou z převážné části pojištěny právě u pojišťovny
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

Druhým akcionářem pojišťovny je INTERLOV PRAHA, s.r.o. se sídlem
firmy v Praze 1. Společnost prošla v roce 2009 organizačními a ekonomickými změnami a je připravena posílit svoji kapitálovou účast v pojišťovně.
Nadále si v předmětu podnikání ponechala provádění propagace a další
služby potřebné k provozu myslivosti.
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Dle § 66a odst. 9 zák. č. 513/1991Sb, obchodní zákoník v úplném znění, byla vypracována zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
ze dne 8. března 2010 a přezkoumána dozorčí radou HALALI, všeobecná
pojišťovna, a.s. dne 16. dubna 2010.

VI.
Zpráva
o vztazích
mezi ovládající
a ovládanou
osobou
pro rok 2009

VII.

1. Obchodní činnost
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s nabízela své pojišťovací služby

Informace
jené pojištění úrazu, kde hlavním produktem byla možnost připojištění
o činnosti
úrazového rizika až na pětinásobek pojistných částek. V  oblasti odpoPOJIŠŤOVNA,
vědnostního pojištění byl VŠEOBECNÁ
pojišťovací servis provozován
ke spokojenosti a. s.
HALALI,
tuzemských i zahraničních lovců. V odvětví majetkovém byl nadále rozvívšeobecná
jen prodej pojištění psů a pojistné krytí bylo rozšířeno i na léčebné výlohy
pojišťovna, a.s.
u veterinářů.
v oblasti mysliveckého pojištění pro výkon práva myslivosti a s tím spo-

2. 	Podíl jednotlivých odvětví pojištění na předepsaném
pojistném v roce 2009:

v roce 2009

- pojištění odpovědnosti................................................................ 62,50 %
- pojištění úrazu . ........................................................................ 25,32 %
- pojištění majetku ...................................................................... 12,18 %

Zhodnocení jednotlivých odvětví pojištění:
Pojištění odpovědnosti – pro odvětví odpovědnosti v roce 2009
byly aplikovány nové pojistné podmínky VPPO 2008. Zásadní změna je
charakterizována

zavedením

principu

odpovědnostního

pojištění

obdobně, jako je tomu u povinného ručení za škody z provozu motorových vozidel.
Pojištění úrazové – úrazové pojištění má z pojistných událostí největší četnost. Úrazy vznikají nejčastěji při výstavbě krmelců, posedů,
zásypů a hlavně při výškových pracích, kdy negativně se podepisuje na
těchto zařízeních vliv počasí a nesprávně prováděná údržba. Smrtelné úrazy
u myslivců ve vyšších věkových skupinách nejsou žádnou výjimkou. Podstatné zvýšení pojistných částek a zavedení úrazového připojištění zvyšují

výroční zpráva 2009
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nároky na zdroje plnění pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Tuto skutečnost pojišťovna zohledňuje i odpovídajícími pojistně-technickými rezervami.
Pojištění majetku – prodej pojištění majetku se ve značně vysokém
konkurenčním prostředí mírně zpomalil. Pozitivně se projevilo zavedení
nového pojištění pro lovecké psy a jeho rozšíření na společenská a pracovní plemena.

3. Likvidace pojistných událostí
V  roce 2009 pojišťovna i nadále věnovala mimořádnou pozornost
plnění úkolu zrychlení kvalifikovaného vyřizování pojistných událostí. Na počátku roku 2009 zůstalo z předešlých let nezlikvidovaných
celkem 256 pojistných událostí. V  průběhu roku bylo nahlášeno celkem 250 nových pojistných událostí. Z  toho bylo zlikvidováno celkem
291 pojistných událostí, a to 31 pojistných událostí z roku 2007, 72 pojistných událostí z roku 2008 a 188 pojistných událostí z roku 2009.
Z  uvedeného vyplývá, že k úplné likvidaci a odškodnění zůstává nevyřízeno 153 pojistných událostí z doby před rokem 2009 a 62 z roku
2009, tj. celkem 215 pojistných událostí. Na krytí předpokládaných nákladů na tyto škody byly vytvořeny odpovídající technické rezervy, a to
včetně případných externích nákladů na likvidaci.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
4. Pojistně-technické rezervy

Technické rezervy byly vytvořeny k 31. 12. 2009 na vrub nákladů pojišťovny na nahlášené a nezlikvidované pojistné události ve výši 7 811 tis. Kč,
na vzniklé a dosud nenahlášené pojistné události ve výši 9 666 tis. Kč.

Přehled o výši a vývoji technických rezerv podává
následující tabulka: (v tis. Kč)
Druh pojistně-technické rezervy
Rezerva na nezasloužené pojistné

Stav k 31.12.2008

Stav k 31. 12. 2009

713

670

Rezerva na pojistná plnění

18 851

17 477

Celkem		

19 564

18 147

Pojistně-technické rezervy vytvořené v roce 2009, resp. jejich výše
spolehlivě prokazuje schopnost pojišťovny pohotově vypořádat své závazky z provozovaného pojištění vůči pojištěncům. Celková suma pojistnětechnických rezerv byla ovlivněna výši tvorby rezerv na možné závazky
z pasivních soudních sporů. Pojistně-technické rezervy jsou umístěny
jednak jako depozita u bank na termínovaných vkladech a dále jsou kryty nákupem cenných papírů, pokladničních poukázek MF ČR. Finanční
umístění a jejich diverzifikace je prováděna v souladu s vyhláškou MF ČR
č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojiš-
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ťovnictví v platném znění, s přihlédnutím k jejich bezpečnému umístění
a výnosnosti.
Finanční umístění
(v tis. Kč)

k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 Výnos 2008 Výnos 2009

Celkem		
z toho:
Pozemky a stavby
Pokladniční
poukázky MF ČR	
Depozita
u finanč. institucí

142 135

160 634

2 977

3 030

117 368

117 368

2 027

2 301

7 803

28 707

386

402

16 964

14 559

564

327

5. Zajištění
Zajištění pro rok 2009 bylo sjednáno nadále jako excedentní. Vlastní vrub pojišťovny je ve výši 3 000 tis. Kč. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. má zajištění sjednáno smlouvou s Műnchener Rűckversicherungs
-Gesellschaft, AG, která je jedním z nejsilnějších a velmi prestižních zajistitelů na trhu.

6. Solventnost
Schopnost pojišťovny uhrazovat ve stanoveném čase všechny závazky

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

vyplývající z uzavřených pojistných smluv byla v roce 2009 následující:
Potřebná míra solventnosti k 31. 12. 2009

3 413

Skutečná míra solventnosti k 31. 12. 2009

139 146

Skutečná míra solventnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se v průběhu celého roku 2009 pohybovala ve výši nad stanovenou potřebnou mírou solventnosti. Veškeré pojistné výpočty a údaje byly ověřeny odpovědným
pojistným matematikem pojišťovny.

7. Základní kapitál
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. s ohledem na nový zákon o pojišťovnictví platný od 1. 1. 2010 a harmonizací právních norem ČR s legislativou Evropské unie navýšila základní kapitál pojišťovny v roce 2009 tak,
že výše základního kapitálu pojišťovny v návaznosti na provozovaná
pojistná odvětví, činila zákonem požadovaných 90 000 000,- Kč.

8. Rezervní fond
Rezervní fond akciové společnosti je naplňován podle ustanovení
§ 217 obchodního zákoníku.
stav k 1. 1. 2008

1 659

stav k 31. 12. 2008

2 082

stav k 1.1.2009		

2 082

stav k 31.12.2009		

2 266

výroční zpráva 2009
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9. Zisk a jeho rozdělení
Výsledek hospodaření pojišťovny byl vykázán ve výši 3 112 tis. Kč, který
s ohledem na daňové povinnosti představuje čistý zisk ve výši 2 390 tis. Kč.
Valná hromada pojišťovny rozhodla doplnit rezervní fond pojišťovny ve
výši 5 % čistého zisku a zůstatek čistého zisku rozdělit mezi akcionáře
v poměru jejich kapitálové účasti v pojišťovně ke dni 31. 12. 2009. Majoritní akcionář Českomoravská myslivecká jednota, o.s. obdrží po zdanění
dividendy ve výši 1 212 tis. Kč a INTERLOV PRAHA , s.r.o. obdrží dividendy ve výši 845 tis. Kč.

Hospodaření pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.
za r. 2004-2009
Rok / Kč

Náklady

Výnosy

Bil. zisk

Dividendy

2004

18 334 000

21 415 000

3 081 000

2 614 391

2005

20 584 000

24 996 000

4 412 000

3 383 810

2006

23 551 358

28 697 116

5 145 758

4 092 877

2007

23 166 271

34 128 899

10 962 628

8 469 028

2008

30 112 019

34 696 032

4 584 013

3 677 023

VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA,
2009
25 541 515
28 653 654 a. s.
3 112 139

2 390 140

VIII.
Účetní výkazy
za rok 2009
jsou přílohou
této výroční
zprávy

12

V Praze dne 11. května 2010

Ing. Antonín Stibůrek

Ing. Jaroslav Palas

člen představenstva
a ředitel pojišťovny

předseda představenstva

HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.
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IX. zpráva auditora za rok 2009

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
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X. zpráva dozorčí rady za rok 2009

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
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Přílohy
XI. Rozvaha k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč)
2009
Hrubá výše

Legenda
			

2009
Úprava

2009
Čistá výše

2008
Čistá výše

I. AKTIVA		
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál		
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:

242

242

		 a) zřizovací výdaje
53
		 b) goodwill		

53

C. Finanční umístění (investice)

160 634		

160 634

142 135

I. 	Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:
		 a) provozní nemovitosti

117 368		
117 368		

117 368
117 368

117 368
117 368

II.	Finanční umístění
		 v podnikatelských seskupeních				
		 1.	Podíly v ovládaných osobách			

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

		 2.	Dluhové cenné papíry
			 vydané ovládanými osobami
			 a půjčky těmto osobám		
		 3.	Podíly s podstatným vlivem
		 4.	Dluhové cenné papíry vydané osobami,
			 ve kterých má účetní jednotka
			 podstatný vliv,
			 a půjčky těmto osobám		
III. Jiná finanční umístění

43 266		

43 266

24 767

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

28 707		

28 707

7 803

14 559		

14 559

16 964

		 3.	Finanční umístění
			 v investičních sdruženích
		 4.	Ostatní půjčky
		 5.	Depozita u finančních institucí
		 6.	Ostatní finanční umístění
IV.	Depozita při aktivním zajištění			
D. Finanční umístění životního pojištění,
je-li nositelem investičního rizika pojistník				

16
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2009
Hrubá výše

2009
Úprava

2009
Čistá výše

706

2 570

2 611

I.	Pohledávky z operací přímého pojištění
2 747
509
2 238
		 1.	Pohledávky za pojistníky, z toho:
2 747
509
2 238
		
a) pohledávky za ovládanými osobami
		
b) pohledávky za osobami, ve kterých
				 má účetní jednotka podstatný vliv				

2 292

		 2.	Pohledávky za makléři, z toho: 				
			 a) pohledávky za ovládanými osobami
			 b) pohledávky za osobami,
				 ve kterých má účetní jednotka
				 podstatný vliv

5

Legenda
			
E. Dlužníci

3 276

2008
Čistá výše

2 287

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

529

197

332

319

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

F. Ostatní aktiva

11 054

4 102

6 952

6 640

I.	Dlouhodobý hmotný majetek,
		 jiný než pozemky a stavby (nemovitosti),
		 a zásoby

7 650

4 102

3 548

1 555

II. Hotovost na účtech u finančních institucí
		 a hotovost v pokladně

3 404		

3 404

4 379

III. Jiná aktiva				

706

G. Přechodné účty aktiv

1 776		

1 776

2 325

I.	Naběhlé úroky a nájemné				
II. Odložené pořizovací náklady
		 na pojistné smlouvy,
		 v tom odděleně:
392		
392
360
			 a) v životním pojištění					
			 b) v neživotním pojištění
392		
392
360
III.	Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:
1 384		
1 384
			 a) dohadné položky aktivní				
AKTIVA CELKEM
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Legenda		
2009		
						

2008

II. PASIVA		
A. Vlastní kapitál		

139 146		

132 265

I.	Základní kapitál, z toho:		
90 000		
68 545
21 455			
			 a) změny základního kapitálu		
			 b)	Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy,
				 vlastní obchodní podíly
				 s uvedením jejich jmenovité hodnoty,
				 nebo nemají-li ji, s uvedením
				 jejich účetní hodnoty)				
II.	Emisní ážio				
III.	Rezervní fond na nové ocenění				
IV.	Ostatní kapitálové fondy		

44 490		

57 961

	V.	Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku		

2 266		

2 082

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

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA,
a. s.
2 390		

	VII.	Zisk nebo ztráta běžného účetního období		

3 677

B. Podřízená pasiva				
C. Technické rezervy		

18 147		

19 564

		 1.	Rezerva na nezasloužené pojistné				
			 a) hrubá výše		
670		
			 b) podíl zajišťovatelů (-)				

713

		 2.	Rezerva pojistného životních pojištění					
			 a) hrubá výše			
			 b) podíl zajišťovatelů (-)				
		 3.	Rezerva na pojistná plnění					
			 a) hrubá výše		
17 477		
18 851
			 b) podíl zajišťovatelů (-)				
		 4.	Rezerva na prémie a slevy					
			 a) hrubá výše			
			 b) podíl zajišťovatelů (-)				
		

5.	Vyrovnávací rezerva				

		 6. Rezerva pojistného neživotních pojištění					
			 a) hrubá výše					
			 b) podíl zajišťovatelů (-)				
		 7. Jiné technické rezervy					
			 a) hrubá výše					
			 b) podíl zajišťovatelů (-)				

18
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Legenda		
2009		
						
D. Technická rezerva životního pojištění,
je-li nositelem investičního rizika pojistník				

2008

E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty				
		 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky					
		 2.	Rezerva na daně					
		 3.	Ostatní rezervy				
F. Depozita při pasivním zajištění				
G. Věřitelé 			

14 592		

1 782

I. 	Závazky z operací přímého pojištění, z toho:		
1 100		
808
			 a) závazky vůči ovládaným osobám					
			 b) závazky vůči osobám, ve kterých
				 má účetní jednotka podstatný vliv				
II.	Závazky z operací zajištění, z toho:		
64		
21
			 a) závazky vůči ovládaným osobám					
			 b) závazky vůči osobám, ve kterých
				 má účetní jednotka podstatný vliv
III.	Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:					
			 a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho					
				 aa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky					
			 b) závazky vůči osobám, ve kterých
				 má účetní jednotka podst. vliv					
				 ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky				

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

IV.	Závazky vůči finančním institucím, z toho:					
				 a) závazky vůči osobám					
				 b) závazky vůči osobám, ve kterých
					 má účetní jednotka podst. vliv			
	V.	Ostatní závazky, z toho:		
13 428		
953
				 a) daňové závazky a závazky
					 ze sociálního zabezpečení		
12 627		
132
				 b) závazky vůči ovládaným osobám					
				 c) závazky vůči osobám, ve kterých
					 má účetní jednotka podstatný vliv				
	VI. Garanční fond Kanceláře				
H. Přechodné účty pasiv		

47		

100

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období		

47		

100

II.	Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:					
			 a) dohadné položky pasivní				
PASIVA CELKEM		
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XII. Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč)
2009
Základna

2009
Mezisoučet

2009
Výsledek

2008
Výsledek

x

x

x

x

x

x

x

x

			 a) předepsané hrubé pojistné

18 963

x

x

x

			 b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)

1 316

17 647

x

x

-43

x

x

x

-43

17 690

17 392

x

x

729

950

x

x

37

x

x

x

x

x
x
x

x
x
4 490

x
x
3 652

x
x
10 448

Legenda
				
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ
1. 	Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:

			 c) změna stavu hrubé výše rezervy
				 na nezasloužené pojistné (+/-)
			 d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné,
				 podíl zajišťovatelů (+/-)
2. 	Převedené výnosy z finančního umístění
			 (investic) z Netechnického účtu
			 (položka III.6.)
3. 	Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
4. 	Náklady na pojistná plnění,
			 očištěné od zajištění:

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA,
a. s.
náklady na pojistná plnění:
x
x

			 a)
				 aa) hrubá výše
				 bb) podíl zajišťovatelů (-)

5 026		
5 026

			 b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
x
				 aa) hrubá výše
-1 374
				 bb) podíl zajišťovatelů (-)		
5. 	Změna stavu ostatních technických rezerv,
			 očištěné od zajištění (+/-)

x
x
-1 374

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

1 484

x

x

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

x

32

x

x

			 c) správní režie

x

8 686

x

x

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

x		

10 138

7 092

8. 	Ostatní technické náklady,
			 očištěné od zajištění

x

x

494

77

x

x		

-6 266

x

x

6 991

9. 	Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)
10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického
			 účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)

20
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2009
Základna

2009
Mezisoučet

2009
Výsledek

2008
Výsledek

II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ

x

x

x

x

1.	Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
			 a) předepsané hrubé pojistné
			 b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
			 c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné,
				 očištěná od zajištění (+/-)

x
x
x		
x		

x
x
x

x
x
x

2. 	Výnosy z finančního umístění (investic):
x
x
x
			 a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch,
				 které pocházejí z ovládaných osob
x		
x
			 b) výnosy z ostatního finančního umístění
				 (investic), se zvláštním uvedením těch,
				 které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
x
x
x
				 aa) výnosy z pozemků a staveb - nemovitostí		
x
x
x
				 bb) výnosy z ostatních investic			
			 c) změny hodnoty finančního umístění (investic)
x		
x
			 d) výnosy z realizace finančního umístění (investic)
x			

x

Legenda		
						

x		

3. 	Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic)

x

x		

4. 	Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

x

x		

x
x
x
5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
			 a) náklady na pojistná plnění:
x
x
x
				 aa) hrubá výše		
x
x
				 bb) podíl zajišťovatelů (-)			
x
			 b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
x
x
x
				 aa) hrubá výše		
x
x
				 bb) podíl zajišťovatelů (-)				

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

6. 	Změna stavu ostatních technických rezerv,
			 očištěná od zajištění (+/-):
x
x
x
			 a) rezervy v životním pojištění:
x
x
x
				 aa) hrubá výše		
x
x
				 bb) podíl zajišťovatelů (-)			
x
			 b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění
x			
7. 	Prémie a slevy, očištěné od zajištění

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x		

8. 	Čistá výše provozních nákladů:
			 a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
			 b) změna stavu časově rozlišených
				 pořizovacích nákladů (+/-)
			 c) správní režie
			 d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)

x
x
x		

x
x

x
x

x		
x
x		
x
x			

x
x

9. 	Náklady na finanční umístění (investice):
			 a) náklady na správu finančního umístění (investic),
		 		 včetně úroků
			 b) změna hodnoty finančního umístění (investic)
			 c) náklady spojené s realizací fin. umístění (investic)

x

x

x

x		
x
x		
x
x			

x
x

x

10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic)

x

x		

11. 	Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

x

x		

12. 	Převod výnosů z finanč. umístění (investic)
			 na Netechnický účet (pol. III.4.)

x

x		

13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu
			 k život. pojištění (pol. III.2.)

x

x

výroční zpráva 2009
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2009
Základna

2009
Mezisoučet

2009
Výsledek

2008
Výsledek

x

x

x

x

		1.	Výsledek Technického účtu
			 k neživotnímu pojištění (položka I.10.)

x

x

4 172

6 991

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

x

x		

x

x

x

x

x		

x

x

x
x
2 301
x
729
3 030
x		
x		

x
x
x
x
3 030

x
x
x
x
2 977

Legenda
				
III. NETECHNICKÝ ÚČET

		3. 	Výnosy z finančního umístění (investic):
			 a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch,
				 které pocházejí z ovládaných osob
			 b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic),
				 se zvláštním uvedením těch, které pocházejí
				 z ovládaných osob, v tom:
				 aa) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)
				 bb) výnosy z ostatních investic
			 c) změny hodnoty finančního umístění (investic)
			 d) výnosy z realizace fin. umístění (investic)
		4. Převedené výnosy finančního umístění (investic)
			 z Technického účtu k životnímu pojištění
			 (položka II.12.)
5. 	Náklady na finanční umístění (investice):
			 a) náklady na správu fin. umístění (investic),
				 včetně úroků
			 b) změny hodnoty finančního umístění (investic)
			 c) náklady spojené s realizací
				 finančního umístění (investic)

x

x		

x

x

x

x

x		

x
x

x
x

x		

144

256

x

x

729

950

7. 	Ostatní výnosy

x

x

103

270

8. 	Ostatní náklady

x

x

3 305

4 488

9. 	Daň z příjmů z běžné činnosti

x

x

722

907

10. 	Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění

x

x

2 405

3 637

11. Mimořádné náklady

x

x

130

12. Mimořádné výnosy

x

x

185

13. Mimořádný zisk nebo ztráta

x

x

55

14. 	Daň z příjmů z mimořádné činnosti

x

x		

15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících
			 položkách

x

x

15

15

16. 	Zisk nebo ztráta za účetní období

x

x

2 390

3 677

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA,
a. s.
x
144

6. 	Převod výnosů z finančního umístění (investic)
			 na Technický účet k neživotnímu pojištění
			 (položka I.2.)
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XIII. přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2009
(v tisících Kč)
Základní
kapitál

Legenda
			
ZŮSTATEK K 1. 1. 2008

Vlastní
akcie

Emisní
ážio

68 545			

Rezervní Kapitálové Oceňovací
Zisk
fondy
fondy
rozdíly
(ztráta)
1 659		

Celkem

57 961	 8 469

136 634

Opravy významných nesprávností								

0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly
nezahrnuté do hospod. výsledku								

0

Čistý zisk/ztráta za účetní období *)							

3 677

3 677

Dividendy							

-8 469

-8 469

423				

423

Použití fondů								

0

Emise akcií								

0

Snížení základního kapitálu								

0

Nákupy vlastních akcií								

0

Ostatní změny

0

Převody do fondů				

VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA, a. s.
0							

ZŮSTATEK K 31. 12. 2008

68 545

132 265

								

0

68 545

0

0

0

2 082

2 082

0

57 961

3 677

ZŮSTATEK K 1. 1. 2009

0

0

57 961

3 677

132 265

Opravy významných nesprávností								

0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly
nezahrnuté do hospod. výsledku								

0

Čistý zisk/ztráta za účetní období 							

2 390

2 390

Dividendy							

-3 677

-3 677

184				

184

Použití fondů								

0

Převody do fondů				

Emise akcií

21 455							

21 455

Snížení základního kapitálu								

0

Nákupy vlastních akcií								

0

Ostatní změny						

-13 471		

-13 471

ZŮSTATEK K 31. 12. 2009

44 490

139 146

90 000

0

0

2 266

0

2 390

*) 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.
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VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

XIV.

I.		 OBECNÝ OBSAH

Příloha
k roční účetní
závěrce končící
k 31. prosinci
2009

I.1. Charakteristika a hlavní aktivity
HALALI,všeobecná pojišťovna, a. s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1l. listopadu 1993, IČ 60192402.

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo společnosti:

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Jungmannova 32/25
115 25 Praha 1

		 		 		
						

Předmět podnikání:
- I. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363 /1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů,
- rozsahu pojistných odvětví
1. Úrazové pojištění
			 a) s jednorázovým plněním,
			 b) s plněním povahy náhrady škody,
			 c) s kombinovaným plněním.

VŠEOBECNÁ
a. uvedeném
s.
8. 	Pojištění POJIŠŤOVNA,
škod na majetku jiném než
v bodech 3 a 7
způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními
živly jinými než vichřicí, f) pojištění škod způsobených požárem
a živlem
9. 	Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech
3 a 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží anebo škody způsobené lesní zvěří),
nejsou-li tyto zahrnuty v odvětví 8 včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými příčinami.
13. 	Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou
v odvětvích č. 10 až 12, ad a), c), d) ostatní.
16. 	Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povolání uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.
- II. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví
- z prostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností
dle zákona o pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojišťěním fyzických a právnických osob
dle zákona o pojišťovnictví,
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou
dle zákona o pojišťovnictví,
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření
a penzijního připojištění
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Statutární orgán - představenstvo k 31. prosinci 2009:
Členové představenstva
Předseda:			

Ing. Jaroslav Palas

Místopředseda:

Ing. Miroslav Kraus

Členové: 		
						
						
						
					

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.
JUDr. Jan Kovařík
Ing. Antonín Stibůrek
JUDr. Jiří Vaněk
Ing. Josef Vlášek

Členové dozorčí rady
Předsedkyně:		

Ing. Iva Dvořáková

Členové:			
Ing. Petr Gregorovič
						Vlastislav Lexa
						
Ing. Roman Urbanec, Ph.D.
						
Ing. Vladimír Zelina
						
Ing. Lenka Zumrová
Po skončení mandátu po 5 letech byli v souladu se stanovami opět do
svých funkcí zvoleni a potvrzeni členové představenstva JUDr. Jan Kovařík,
dozorčí rady Ing. Zelina a Vlastislav Lexa.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

Nově zvolenými členy představenstva se stali Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.
a JUDr. Jiří Vaněk.
Jménem společnosti ve všech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. Podepisování za společnost se děje
tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodním jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.
Představenstvo udělilo dne 13. 10. 2006 Ing. Antonínu Stibůrkovi, řediteli pojišťovny, podle čl. 6 odst. 2, písm. a) plnou moc, aby jménem pojišťovny jednal a podepisoval samostatně s výjimkou zcizování či zatěžování
nemovitostí pojišťovny.
Akcionáři společnosti jsou:
Českomoravská myslivecká jednota Praha, o.s.

62,78 %

Interlov Praha, s.r.o.

37,22 %

V roce 2009 došlo k navýšení základního kapitálu HALALI, všeobecná
pojišťovna a.s.
- Českomoravskou mysliveckou jednotou Praha, o.s. ve výši 3 600 tis. Kč
- Interlov Praha, s.r.o. vystoupil ke dni 30. března 2009 z likvidace
a navýšil základní kapitál společnosti ve výši 17 855 tis. Kč.
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I.2. Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti
v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“) a ustanoveními zákona č. 37/2004
Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění a se zákonem č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími 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
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění pro účetní jednotky, které jsou
pojišťovnami (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.,“), českými účetními standardy č. FZ04/2004 pro účetní jednotky, které účtují podle uvedené vyhlášky
a 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 účetní jednotky.

VŠEOBECNÁ
a. s.
I.4. Důležité POJIŠŤOVNA,
účetní metody
(a) Předepsané pojistné
Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle
pojistných smluv během účetního období, nezávisle na skutečnosti,
zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím.

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

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

(d) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část
nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v průběhu běžného účet-
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ního období, které se vztahují k výnosům následujících účetních období.
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z celkové výše nákladů na pořízení pojistných
smluv vzniklých v běžném období. Vypočítává se poměrem těchto nákladů
k přijatému předepsanému hrubému pojistnému za účetní období. Částky
časového rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy jsou stanoveny pro jednotlivá odvětví neživotních pojištění.

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

(f) Rezerva na pojistná plnění
Rezervy na pojistná plnění u neživotních 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.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje metodou Chain-Ladder.
Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž hodnotu veškerých odhadnutých externích a interních nákladů spojených s likvidací pojistných událostí.
Rezerva se snižuje o reálnou hodnotu návratných regresů uplatněných
vůči dlužníkům (viníkům pojistných událostí), případně vůči jiným pojišťovnám z titulu pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo 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 informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit
v důsledku následných událostí, legislativních změn 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.

(g) Rezerva na prémie a slevy
V souladu s pojistnými smlouvami není tvořena.
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(h) Vyrovnávací rezerva
Společnost netvořila vyrovnávací rezervu na žádné z odvětví neživotních pojištění.

(i) Rezerva pojistného neživotních pojištění
a další technické rezervy
Rezervu pojistného neživotních pojištění podle § 20 zákona na případná plnění pojišťovna nevytváří s ohledem na skutečnost, že tento typ pojištění neprovozuje. Pojišťovna rovněž nenabízí ani žádné jiné produkty,
které by vyžadovaly tvorbu jiných technických rezerv. Pojišťovna proto nevytváří žádné další technické rezervy.

(j) Podíl zajistitelů na pojistně-technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně-technické rezervy v hrubé výši.
Zajistná smlouva je uzavřena jen pro odvětví pojištění odpovědnosti s podmínkou předpokládaného pojistného plnění vyšším než 3 mil. Kč. Zajištění
je sjednáno jako excedentní, resp. škodní nadměrek vyšší než 3 mil. Kč.

(k) Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Rezervy jsou určeny ke krytí rizik a ztrát a jiných závazků, které jsou jas-

ně definované co POJIŠŤOVNA,
do jejich charakteru a kteréa.
jsous.buď pravděpodobné nebo
VŠEOBECNÁ
sice jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.
Rezerva na daně
Rezervy na daně se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňové povinnosti ze splatné daně z příjmů právnických osob. O jejím použití
se účtuje v okamžiku podání daňového přiznání. Zůstatek rezervy na daň
se k datu účetní závěrky rozvahově zúčtuje se zálohami na daň z příjmů
zaplacenými v průběhu účetního období.

(l) Finanční umístění (investice)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
Pozemky a stavby jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně.
Pozemky a stavby se účetně neodepisují. Pozemky a stavby 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 (nemovitosti)
prodány v okamžiku provedení jejich ocenění. Reálná hodnota se určuje
tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost) podle
kvalifikovaného odhadu nebo posudkem znalce, 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 pozemků a staveb v účetnictví odpovídá jejich reálné hodnotě. Změna reálné hodnoty pozemků a staveb (nemovitostí) se účtuje rozvahově.

28

HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2009

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

(m) Akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry
a) s pevným výnosem - pokladniční poukázky
Cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně.
Společnost vlastnila k 31. 12. 2009 pokladniční poukázky vydané
Ministerstvem financí ČR výši Kč 28 707 tis. Kč.
(n) Majetkové účasti
a) s rozhodujícím vlivem
b) s podstatným vlivem
Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem nebo podstatným vlivem společnost nevlastnila.
(o) Ostatní finanční umístění
Depozita u bank jsou k okamžiku pořízení účtovány v nominálních hodnotách. Ke konci účetního období jsou tato aktiva přeceňována na reálnou
hodnotu. V případech krátkodobých depozit u bank se reálnou hodnotou rozumí nominální hodnota včetně časového rozlišení úroků. Pokud je ostatní
finanční umístění denominováno v cizí měně, je jeho hodnota přepočtena na
českou měnu aktuálním kursem vyhlášeným ČNB a kursový rozdíl se stává

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

součástí přecenění. Změna reálné hodnoty se účtuje výsledkově.

(p) Náklady a výnosy z finančního umístění
Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění
Náklady a výnosy ze složek finančního umístění, které nesouvisí s neživotním pojištěním, jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a následně jsou z netechnického účtu převedeny na technický účet neživotního
pojištění.
Způsob účtování realizace finančního umístění
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.

(q) Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek je evidován
v pořizovací (nebo reprodukční pořizovací) ceně.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč jsou účtovány
do nákladů v účetním období, ve kterém byly pořízeny.
Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby
používání hmotného a nehmotného majetku (viz bod III. 5.).
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(r) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kursem devizového
trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, případně kursem, za jaký byla transakce realizována. Aktiva a pasiva
v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána podle kursu
ČNB, platného k danému dni. Kursové zisky a ztráty se účtují výsledkově.

(s) Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám za pojistníky a ostatním aktivům a vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv.
Jejich výše je stanovena na základě odborného posouzení vedením společnosti a dále analýzy jejich návratnosti. Opravné položky jsou tvořeny
jednak paušálně na základě věkové struktury pohledávek a dále zohledňují
riziko neplacení pro některé individuální případy. Při stanovení konečné
výše opravných položek k pohledávkám společnost postupuje s přihlédnutím k principu opatrnosti.
Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodobého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu
a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné hodnoty je účtována rozvahově. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty daného aktiva by bylo

účtováno výsledkově.
VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA, a. s.

(t) Daň z příjmů		
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a změny stavu
v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím
daňové sazby platné v běžném roce a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou
hodnotou aktiv a pasiv s použitím sazby daně z příjmů platné v období,
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené
daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost
o jejím daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

(u) Konsolidace
Tato účetní závěrka je společností sestavena jako nekonsolidovaná.
Údaje účetní závěrky společnosti se nezahrnují do žádné konsolidované
účetní závěrky jiné společnosti.

II.		 ZVLÁŠTNÍ OBSAH
II.1. Neživotní pojištění
Přehled o neživotním pojištění v letech 2008 a 2009 je členěn podle
následujících odvětví:
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Uváděny jsou nejdůležitější skupiny pojištění provozované HALALI,
všeobecná pojišťovna, a. s.

Neživotní pojištění
Pojistná
Položka
			
odvětví
				
Přímé pojištění:
Úrazové a zdravotní 		
1
			
2009		
			
2008		

Předepsané
pojistné
v hrubé výši

Zasloužené
pojistné
v hrubé výši

Hrubé náklady
na pojistná
plnění

Hrubé
provozní
náklady

Zajištění
na excedent

4 802
4 861

4 767
4 830

1 211
1 165

2 564
1 620

-

Požáru a ostatních škod
na majetku 		
8,9
			
2009		
			
2008		

2 309
1 938

2 112
1 710

364
468

2 171
1 221

-

Odpovědnosti		
13
			
2009
			
2008		

11 834
11 996

11 393
11 543

3 451
2 857

5 334
4 214

1 316
1 321

Různých finančních ztrát		
16
			
2009
			
2008		

18
19

17
18

-

69
37

18 963
18 814

18 289
18 101

5 026
4 490

10 138
7 092

Celkem
			
			

2009		
2008		

-

1 316
1 321

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
II.2. 	Celková výše hrubého předepsaného pojistného
podle zemí, kde bylo uzavřeno
Celková výše hrubého předepsaného pojistného v rámci přímého pojištění,
která vyplývá ze smluv uzavřených pojišťovnou v běžném účetním období:
Položka - rok

2009

2008

Ve státě, kde má
pojišťovna své sídlo

18 963

18 814

0

0

V členských státech EU	
V ostatních státech
Celkem

0

0

18 963

18 814

Všechny smlouvy byly uzavřeny na území České republiky.

II.3. Přehled provizí
Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 1 290 tis. Kč.
Druh provize

Neživotní pojištění
2009

2008

Za získávání a za obnovování
pojistných smluv

1 484

1 186

Celkem

1 484

1 186
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III.

OSTATNÍ ÚDAJE		

III.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2009 následující
položky:
Software

Průmyslová
a podobná práva

Ostatní
nehmotný majetek

Celkem

242

0

0

242

Přírůstky

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

k 31. 12. 2009

242

0

0

242

Oprávky k 1. 1. 2009

242

0

0

242

Odpisy

0

0

0

0

Úbytky oprávek

0

0

0

0

242

0

0

242

Položka
			
Pořizovací cena
k 1. 1. 2009

Pořizovací cena

Oprávky k 31. 12. 2009
Zůstatková cena
k 1. 1. 2009

0
0
0 a. s.
VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA,

0

Zůstatková cena
k 31. 12. 2009

0

0

0

0

III.2. Finanční umístění (investice)
(a) Majetkové účasti na podnikání třetích osob
- s rozhodujícím vlivem
- s podstatným vlivem
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. nemá žádné účasti na podnikání
třetích osob.
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(b) Reálná hodnota finančního umístění
Reálná hodnota

Pořizovací cena

Druh finančního
umístění

2009

2008

Pozemky a stavby

117 368

117 368

45 000

45 000

Finanční umístění v podnicích třetích osob

0

0

0

0

2009

2008

Cenné papíry s proměnlivým výnosem

0

0

0

0

- určené k obchodování

0

0

0

0

- ostatní		

0

0

0

0

28 707

7 803

28 500

7 709

- určené k obchodování

0

0

0

0

- ostatní		

0

0

0

0

14 559

16 964

14 559

16 964

Ostatní finanční umístění 			

0

0

88 059

69 673

Cenné papíry s pevným výnosem

Depozita u bank

Celkem		

160 634

142 135

V položce reálná hodnota byla uvedena současná hodnota.
(c) Pozemky a stavby
Ocenění nemovitosti a pozemku bylo provedeno k 31.12.2008 posudkem znalce č. 060/4079/08 – aktualizace č. 1 s tím, že představenstvo společnosti se oceněním nemovitostí zabývalo a došlo k závěru, že ocenění
nemovitostí se nezměnilo a odpovídá reálné hodnotě budovy a pozemku.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

III. 3. Pohledávky a závazky
(a) Opravné položky k pohledávkám
Pohledávky za pojistníky byly k 31.12.2009 ve výši 2 238 tis. Kč (v roce
2008 2 292 tis. Kč).
K 31. prosinci 2009 byly stanoveny opravné položky ve výši 509 tis. Kč,
k pohledávkám za pojistníky (2008: 277 tis. Kč).

(b) Ostatní pohledávky
Položka

2009

2008

Pohledávky za podniky ve skupině

0

0

Odložená daňová pohledávka

0

0

Ostatní pohledávky

332

319

Ostatní pohledávky celkem

332

319

K ostatním pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši
197 tis. Kč, která se skládá ze 2 položek k pohledávkám z nájemného, které
jsou řešeny soudně a notářem v pozůstalosti.

(c) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)
K datu účetní závěrky HALALI, pojišťovna a.s. neevidovala žádné závazky a pohledávky se zbytkovou dobou splatnosti převyšující pět let.
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(d) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění
HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. k datu účetní závěrky tj. k 31. 12.
2009 vykazuje z pasivního zajištění závazek ve výši 64 tis. Kč, pohledávky
z tohoto titulu nemá žádné.

III.4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
Společnost uzavřela jako ovládaná osoba s Českomoravskou mysliveckou
jednotou o.s. 2 skupinové pojistné smlouvy pro pojištění jejich členů, a to na pojištění úrazu a odpovědnosti. Na základě této smlouvy je pohledávka k 31. 12.
běžného roku splatná do 31. 3. následujícího roku. K 31. 12. 2009 tato pohledávka činila 865 tis. Kč a byla zcela vyrovnána dne 26. 1. 2010.

III.5. Dlouhodobý hmotný majetek
Hmotný movitý
majetek

Pořízení majetku
a poskytnuté zálohy

Celkem

Pořizovací cena k 1. 1. 2009 		

4 459

951

5 410

Přírůstky			

555

357

912

Úbytky			

0

0

0

	Pořizovací cena k 31. 12. 2009		

5 014

1 308

6 322

Položka
			

855
0
VŠEOBECNÁ3 POJIŠŤOVNA,
a. s.

Oprávky k 1. 1. 2009 		

3 855

Odpisy 			

247

0

247

Úbytky oprávek		

0

0

0

Oprávky k 31. 12. 2009		

4 102

0

4 102

Zůstatková cena k 1. 1. 2009		

604

951

1 555

Zůstatková cena k 31. 12. 2009		

912

1 308

2 220

III.6. Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv a pasiv
(a) Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů
na pojistné smlouvy
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Položka

2009

2008

Neživotní pojištění

392

360

Celkem

392

360
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III.7. Vlastní kapitál
(a) Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál se skládá z 88 500 ks akcií na jméno, v zaknihované podobě v nominální hodnotě celkem 90 000 tis. Kč.
K 31. prosinci 2009 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, tj. 90 000
tis. Kč.
Jmenovitá
hodnota

Počet
kusů

Celkový
objem

I.	Akcie	Na jméno	Zaknihovaná

1 100

15 000

16 500	Neobchodovatelné

II.	Akcie	Na jméno	Zaknihovaná

1 000

29 500

29 500	Neobchodovatelné

III.	Akcie	Na jméno	Zaknihovaná

1 000

14 000

14 000	Neobchodovatelné

IV.	Akcie	Na jméno	Zaknihovaná

1 000

8 545

8 545	Neobchodovatelné

V.	Akcie	Na jméno	Zaknihovaná

1 000

21 455

21 455	Neobchodovatelné

88 500

90 000

Druh CP
Forma
Podoba
Emise
				

Celkem

Akcie

Na jméno

Zaknihovaná		

Údaje o veřejné
obchodovatelnosti

Neobchodovatelné

V roce 2009 došlo k navýšení základního kapitálu stávajícími akcionáři
o 21 455 tis. Kč.

(b) Jiné kapitálové účty

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

Položka

2009		

2008

Oceňovací rozdíly z přecenění
majetku a závazků na reálnou hodnotu

44 490

57 961

Celkem

44 490

57 961

(c) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném účetním období
2009		

2008

2 390

3 677

120

183

Příděl do rez. fondu na vlastní akcie

0

0

Příděl do sociálního fondu

0

0

Tantiémy členům představenstva

0

0

Dividendy x Kč na akcii

25,65

54,85

Nerozdělený zisk

2 270

3 494

Zisk běžného období
Příděl do zákon. rezerv. fondu

výroční zpráva 2009 HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.
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III.8. Technické rezervy
(a) Rezerva na nezasloužené pojistné
Položka

2009

2008

Neživotní pojištění

670

713

Celkem

670

713

(b) Rezerva na pojistná plnění
Výsledek likvidace pojistných událostí
Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. 12. 2008,
platbami v průběhu roku 2009 (které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. 12. 2009 představuje výsledek likvidace pojistných událostí.
Jeho hrubá výše je uvedena v následujícím přehledu:
Pojistné odvětví
			

Rozdíl
2009 – 2008

2009
2008
			

Pojištění požáru a jiných majetkových škod
Pojištění odpovědnosti		

1 053

1 036

17

13 704

15 414

-1 710

VŠEOBECNÁ2 POJIŠŤOVNA,
720
2 401 a. s.

Úrazové a zdravotní pojištění		

Celkem			

17 477

18 851

319
-1 374

(c) Rezervy na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy, v souladu s pojistnými smlouvami nebyla
tvořena.

(d) Vyrovnávací rezerva
Vzhledem k vývoji a provedené analýze škodního průběhu provozovaných odvětví neživotního pojištění vyrovnávací rezerva nebyla v roce 2009
tvořena.

III.9. Závazky nevykázané v rozvaze
(a) Závazky z pronájmu
Společnost k 31. 12. 2009 nemá žádné závazky z pronájmu nevykázané v rozvaze.

III.10. Možné budoucí závazky
(a) Soudní spory
Společnost vede následující soudní spory:
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30-0016-96 Ru/Nu
-d
 ne 19. 3. 2008 pojišťovna obdržela výzvu k plnění, která byla rozšířena
dne 17. 4. 2008 na částku 4 498 tis. Kč.

(b) Pasivní soudní spory
Společnosti hrozí žaloby na dále uvedené škodní události v celkové
výši 1 672 tis. Kč:
30-0005-05 Kudrna/Skřivanová
30-0029-04 Grygar/Poledňák.

(c) Pohledávky řešené právní cestou
Mgr. Zdeněk Kopáč, Kč 111 581,- dlužné nájemné za období vyřizování dědictví po PhDr. Kopáčové, výše pohledávky za jednotlivými dědici
viz. samostatná příloha.
PU 30-0023-97 p. Miloslava Císařová, Kč 130 102,50, přeplatek
na pojistném plnění na základě rozhodnutí KS ČB následně zrušeného
Nejvyšším soudem, běží dovolání u NS, po jeho skončení bude řešeno
dalším právním postupem.
PU 30-0003-07 p. Jindřich Pechanec, Kč 11 092,-, vedena exekuce.
Hák a Hák, Kč 95 244,56 – pohledávka přihlášena do konkurzu a tento
zrušen po splnění rozvrhového usnesení spis.zn. 93 K 83/2001-84.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
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IV.1. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát
(a) Správní náklady
Položka

2009

2008

Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.)

4 598

2 067

30

32

Poradenství

726

638

Spotřeba energie

125

55

39

24

Ostatní správní náklady

3 168

2 587

Správní náklady celkem (účet 512)

8 686

5 403

Nájemné

Spotřeba materiálu

(b) Zaměstnanci
2009
		
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
2008
		

Průměrný počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

11

2 119

819

0

1

1 308

352

0

12

3 427

1 171

0

Průměrný počet

Mzdové

Sociální a zdrav.

Ostatní
náklady

11

2 019

704

0

1

1 127

307

0

12

3 146

1 011

0

Sociální a zdrav.
pojištění

zaměstnanců
náklady
VŠEOBECNÁ
POJIŠŤOVNA,
a.pojištění
s.

Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem

Ostatní
náklady

Pozn.: Ostatními náklady se rozumí připojištění.
Společnost nemá z titulu sociálního zabezpečení tj. sociálního a zdravotního pojištění žádné závazky po splatnosti.

(c) Odměňování členů správních, řídících
a dozorčích orgánů
V průběhu účetního období roku 2009 obdrželi členové správních, řídících a dozorčích orgánů následující odměny:
Položka

2009

2008

Členové představenstva

237

181

Členové dozorčí rady

293

198

Vyplacené odměny celkem

530

379

(d)		Půjčky a zálohy poskytnuté členům správních,
řídících a dozorčích orgánů
Společnost v roce 2008, ani v roce 2009 nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu poskytnutých
půjček.
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(e) Výsledek netechnického účtu
Výsledek netechnického účtu činil k 31. prosinci 2009 ztrátu ve výši
1 060 tis. Kč, (2008: - 2 407 tis. Kč).
(f) Zisk/ztráta před zdaněním
K 31. prosinci 2009 byl za účetní období vykázán zisk před zdaněním
ve výši 3 112 tis. Kč (2008: 4 584 tis. Kč).

(g) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty
Daň z příjmů právnických osob byla vypočtena ve výši 722 tis. Kč.

IV.2. Významné a následné události
Na základě rozhodnutí Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty,o.s. ze dne 13. června 2009 došlo od 1. 1. 2010 k navýšení částky za
pojištění odpovědnosti členů ČMMJ při výkonu práva myslivosti z 100,- Kč
na 200 Kč, což bude mít dopad na vývoj objemu předepsaného pojistného
v roce 2010.
Dne 8. dubna 2010 se představenstvo společnosti zabývalo vývojem
pohledávek, jejich vymáháním včetně regresů a případně jejich odepsáním
do nákladů společnosti.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

Společnost od 1. ledna 2010 přešla na nový provozní program VERIS
pro správu pojištění, který by měl vytvořit předpoklady pro další rozvoj
pojištění.

V Praze dne 3. května 2010

Ing. Antonín Stibůrek

Ing. Jaroslav Palas

člen představenstva
a ředitel pojišťovny

předseda představenstva
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XV.

Vypracovaná podle §66a, odst. 9, obchodního zákoníku

zpráva
o vztazích
mezi ovládající
a ovládanou
osobou
pro rok
2009

Ovládaná osoba:
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
IČ 60192402
se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2224

Ovládající osoba:
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
IČ 00443174
se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1

Propojené osoby:
Služby myslivosti s.r.o.
IČ 27142884
se sídlem Praha 1, 115 25, Jungmannova 32/25

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
INTERLOV PRAHA, s.r.o.
IČ 45807990
se sídlem Jugmannova 25, 115 25 Praha 1

Myslivost s.r.o.
IČ 48587109
se sídlem Seifertova 81, 130 00 Praha 3

1. 	Mezi ovládající a ovládanou osobou byla uzavřena, resp.
trvaly Skupinová pojistná smlouva odpovědnost ze dne
17. ledna 2008 a Skupinová pojistná smlouva úraz
z r. 2005 v roce 2009:
1.1	Skupinová pojistná smlouva č. 30-0001-08 na pojištění odpovědnosti
výkonu práva myslivosti pro členy ČMMJ ze dne 17.01. 2008.
1.2	Skupinová pojistná smlouva č. 40-00005-05 na úraz při výkonu práva
myslivosti pro členy ČMMJ ze dne 16.12. 2004.
		Pojistné bylo kalkulováno s ohledem na dosažené výsledky, škodní
průběh tohoto odvětví včetně zajištění a stanovisko pojistného matematika s ohledem na rozhodnutí Sboru zástupců ČMMJ.
1.3	Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 20. 12. 2005 mezi
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s.
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2. Mezi ovládající a propojenými osobami byly v r. 2009
(účetním období r. 2009) uzavřeny, resp. trvaly následující
smlouvy:
2.1	Služby myslivosti s.r.o.
		

-	Smlouva o reklamním servisu ze dne 17. dubna 2009. Protiplnění je specifikováno v předmětné smlouvě podle charakteru
jednotlivých výstavních akcí.

		

-Smlouva o nájmu nebytových prostor ze 20.12.2005 mezi HALALI,
všeobecná pojišťovna, a.s a Služby myslivosti.

2.3	Smlouva o nájmu nebytových prostor byla uzavřena dne 30. srpna
2005 s Maso-Turek s nájmem v obvyklé výši posouzeným znalcem v oboru ve znění dodatku pro rok 2009.
2.4	Jiné právní úkony nebyly v zájmu ovládající osoby, ani propojených osob, ze strany ovládané osoby učiněny, stejně jako jiná
opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata
nebo uskutečněna ovládanou osobou.
Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s.

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s.

V Praze dne 8. března 2010

Představenstvo HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Jaroslav Palas

Ing. Antonín Stibůrek

předseda představenstva

člen představenstva

Přezkoumáno bez výhrad Dozorčí radou HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Za dozorčí radu:

							
					

Ing. Iva Dvořáková
předsedkyně dozorčí rady
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

				 			
V Praze dne 16. dubna 2010
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XVI. zpráva auditora k výroční zprávě za rok 2009
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HALALI,
všeobecná pojišťovna a.s.
Centrála pojišťovny
Jungmannova 32/25
117 18 Praha 1
zelená linka: 800 130 649
fax: 224 948 475
e-mail:
info@halali-pojistovna.cz
www.halali-pojistovna.cz

