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Vážení akcionáři,   
členové Českomoravské myslivecké jednoty a klienti pojišťovny, 

dovoluji si Vás oslovit s výroční zprávou HALALI, všeobecná pojišťov-

na, a.s. za rok 2010.  Ve výroční zprávě jsou shrnuty výsledky celoroční 

práce představenstva pojišťovny, jejích zaměstnanců a zejména obchodní 

služby, která vyvíjí svou činnost přes Okresní myslivecké spolky Českomo-

ravské myslivecké jednoty, o.s.  

Rok 2010 byl pro naši pojišťovnu ve znamení zvýšené péče o klienty, 

kteří tvoří zejména náš hlavní pojistný kmen a jsou členy Českomoravské 

myslivecké jednoty, o.s. Společně s Mysliveckou radou ČMMJ a OMS ČMMJ 

byla podstatně zkvalitněna evidence členů, a to na všech organizačních 

úrovních, což se pozitivně odrazilo v pojišťovně nejen na úseku provozu 

a správy pojištění v roce 2010, ale mělo to vliv i na rychlé a kvalitní vyři-

zování škodních událostí. Přes zvýšenou pozornost a péči o naše klienty,  

a to zejména zaměřenou na členy ČMMJ se nepodařilo zastavit pokles 

pojištěnců, resp. myslivců, členů ČMMJ. Tento vývoj musí být nadále ve 

středu pozornosti nejen zaměstnanců pojišťovny, ale i nás všech. Bude to 

proto do budoucna znamenat ještě více se orientovat na hledání prodejních 

cest do mysliveckých sdružení a honebních společenstev, seznamovat je  

s produkty pojišťovny a poskytovanými specializovanými službami. Zde je 

třeba doslova bojovat s konkurencí o naše členy prostřednictvím výhod pro 

členy ČMMJ a pro ně připravených kvalitních produktů pro myslivce včetně 

speciálně připravených balíčků služeb. Jen příkladně v této souvislosti zmi-

ňuji rozšíření pojištění loveckých psů při lovech na černou a norování.  

V roce 2010, a myslivci to jistě nepřehlédli, bylo aktivováno 

naše pojištění z titulu členství v ČMMJ do všech států Evropské 

unie a Evropského hospodářského prostoru. Jde v podstatě  

o plnění jednoho z hlavních úkolů pro HALALI, všeobecná  

pojišťovna, a.s. stanovených III. sjezdem ČMMJ. Podle 

odezvy ze zahraniční jsou pojistky HALALI, všeobecná  

pojišťovna, a.s. až na zcela mizivé výjimky, běžně akcepto- 

vány a členové ČMMJ nemusí pracně a nákladně zajišťovat  

pojištění pro své zahraniční lovy. Tuto službu budeme na-

dále rozšiřovat o produkty související nejen s myslivostí. 

V této souvislosti je třeba však mít na zřeteli, aby se na vý-

hodách členství v ČMMJ podíleli především členové, kteří 

si na ně přispívají úhradou členského příspěvku. 

Vaši pozornost bych si dovolil zaměřit i na ekonomic-

ké výsledky pojišťovny, které najdete ve výroční zprávě  

a jejích přílohách. Při své činnosti v roce 2010 pojišťovna 

vycházela z obchodního plánu a úkolu stanoveného Mys- 

liveckou radou Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., 

spočívajícího v kompletním zabezpečení a poskytová-

ní servisu pojištění pro členy Českomoravské myslivecké 

jednoty, o.s. pro odvětví odpovědnosti při výkonu práva 

I. 

ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDY 

PŘEDSTAVENSTVA 
HALALI,  

všeobecná 
pojišťovna, a.s. 
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myslivosti, pojištění úrazu při myslivecké činnosti a pojištění majetku. Plá-

novaným úkolem hospodaření pojišťovny pro rok 2010 bylo dosažení tako-

vé výše hrubého pojistného, které by zajistilo mimo jiné i splnění výše divi-

dend pro akcionáře pojišťovny, tj. Českomoravskou  mysliveckou jednotu, o.s. 

a  INTERLOV  PRAHA, s.r.o. Je pozitivní, že HALALI, všeobecná pojišťovna, 

a.s. splnila tak jako i v předešlých letech svůj obchodní plán i pro rok 2010, 

a to s bilančním ziskem vyšším než sedm milionů korun. Zdrojem zisku je 

především hrubé přijaté pojistné, úspora nákladů pojišťovny a vymáhání re-

gresů. Je však také nutno poctivě říci, že původní plán byl vyšší a představen-

stvo s ohledem na vývoj členství v ČMMJ rozhodlo o jeho úpravě.

 V závěru roku 2010 došlo také ke změně ve vedení představenstva, 

kdy jsem byl zvolen za jeho předsedu. Dozorčí rada pracovala pod ve-

dením Ing. Ivy Dvořákové a důkladně prověřovala celoroční hospodaře-

ní pojišťovny.  Oba orgány sledovaly také legislativní vývoj a v souvislosti 

s nástupem účinnosti nového zákona o pojišťovnictví od 1. ledna 2010  

bylo v říjnu, s ohledem na ukončení platnosti výjimky, rozhodnuto o ka-

pitálovém posílení pojišťovny. Základní kapitál pojišťovny byl navýšen 

o 16 mil. Kč na celkových 106 mil. Kč. Výše základního kapitálu 

a zajištění prestižní zajišťovnou Münchener Rückversicherungs-Gesell-

schaft, AG v Mnichově dává našim klientům bezpečí a jistotu, že pojišťovna 

je ve prospěch svých klientů pro splnění svých závazků z pojistných udá-

lostí dobře zabezpečena. 

Centrála pojišťovny pracovala pod vedením ředitele Ing. Antonína 

Stibůrka a výsledky uvedené ve výroční zprávě dokumentují její činnost 

v roce 2010. Před koncem roku IV. sjezd ČMMJ rozhodl o zrušení inves-

tičního záměru týkajícího se  sídla centrály pojišťovny a bylo rozhodnuto 

o jejím přestěhování do nového objektu v Praze 4, zakoupeného akcionářem 

INTERLOV PRAHA, s.r.o. 

V závěru bych rád poděkoval zejména našim obchodním partnerům resp. 

obchodní službě v terénu a členům ČMMJ, kteří propagují, nabízejí a pro-

dávají produkty pojišťovny za jejich aktivní přístup a jejich práci. Jsme si 

vědomi, že jejich práce je stále náročnější v podmínkách rostoucí konku-

rence. Děkuji také pracovníkům pojišťovny, kteří se podíleli na dosažených  

výsledcích, děkuji jejímu řediteli. 

Našim klientům přeji, aby byli spokojeni se službami pojišťovny a akcio-

nářům pojišťovny, aby se splnila veškerá očekávání od jejich fi nanční investi-

ce do HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. 

 

V Praze dne 29. dubna 2011

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, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 11. 11. 1993 
u Krajského soudu v Praze oddíl B, vložka 2224

Základní kapitál společnosti:  106 000 000,- Kč
splaceno 90 000 000,- Kč  

Rozhodnutím valné hromady dne 7. 10. 2010 došlo k navýšení základ-

ního kapitálu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. jedním ze stávajících 

akcionářů společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. o 16 000 000,- Kč. Dne 

26. ledna 2011 INTERLOV PRAHA, s.r.o. splatil 16 000 000,- Kč.

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

Po zapsání základního kapitálu do OR:
89 500 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 %

Po splacení a zapsání do OR 
budou obchodní podíly akcionářů činit:
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.      53,30 %

INTERLOV PRAHA, s.r.o.                                       46,70 %

Zastupování společnosti:

Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají společně předseda před-

stavenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.

Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému 

obchodnímu jménu pojišťovny připojí svůj podpis společně předseda předsta-

venstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny.

Internetové stránky pojišťovny:  www.halali-pojistovna.cz

Kontaktní e-mail:  info@halali-pojistovna.cz

II. 

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE 

O SPOLEČNOSTI
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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.   Pojištění škod na majetku jiném než uvedené v bodech 3 a 7 způ-
sobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními živly 
jinými než vichřicí, f) pojištění škod způsobených požárem a živ-
lem.

 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 d) ostatní.

 16.  Pojištění různých fi nančních ztrát vyplývajících a) z výkonu 
povolání.
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IV. 

ÚDAJE  
O ORGÁNECH 
SPOLEČNOSTI

Složení představenstva:

Ing. Miroslav Kraus  

předseda představenstva 

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. 

člen představenstva 

zastupuje akcionáře  

INTERLOV PRAHA, s.r.o.

JUDr. Jan Kovařík 

člen představenstva  

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s. 

Ing. Antonín Stibůrek 

člen představenstva  

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s. 

JUDr. Jiří Vaněk  

člen představenstva  

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s.

Ing. Josef Vlášek  

člen představenstva 

zastupuje akcionáře ČMMJ, o.s. 

Složení dozorčí rady:

Ing. Iva Dvořáková  

předsedkyně dozorčí rady 

za akcionáře ČMMJ, o.s. 

Ing. Petr Gregorovič 

člen dozorčí rady 

za akcionáře  

INTERLOV PRAHA, s.r.o.

Vlastislav Lexa  

člen dozorčí rady  

za akcionáře ČMMJ, o.s.

Ing. Roman Urbanec, Ph.D. 

člen dozorčí rady 

za akcionáře ČMMJ, o.s. 

Ing. Vladimír Zelina 

člen dozorčí rady 

za akcionáře ČMMJ, o.s. 

Ing. Lenka Zumrová 

členka dozorčí rady  

za akcionáře ČMMJ, o.s. 
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA 
POJIŠŤOVNY

HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.     VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Pr
ac

ov
ní

ci

Li
kv

id
át

or
ka

 O
/Ú

Li
kv

id
át

or
ka

 M

O
dd

ěl
en

í h
lá

še
ní

a 
lik

vi
da

ce
 

po
jis

tn
ýc

h 
ud

ál
os

tí

O
dd

. s
ek

re
ta

riá
tu

Se
kr

et
ář

ka
 / p

ok
la

dn
í

Pr
ac

ov
ní

ci

Su
pe

rv
iz

or

O
dd

ěl
en

í s
up

er
vi

ze
 

po
jiš

ťo
vn

y

Pr
ac

ov
ní

ci

Fi
na

nč
ní

 ú
če

tn
í

Ek
on

om
ic

ké
 

od
dě

le
ní

 
a 

sp
rá

va
 m

aj
et

ku

Ve
do

uc
í s

pr
áv

y p
oj

išt
ěn

í

Pr
ac

ov
ní

k

O
dd

ěl
en

í p
ro

vo
zu

 
po

jiš
tě

ní
 a

 in
ka

sa
 

po
jis

tn
éh

o

V
ed

ou
cí

 o
bc

ho
dn

íh
o 

od
dě

le
ní

Vz
ni

k 
po

j. 
a 

ta
xa

ce

Ca
ll 

ce
nt

ru
m

4 
op

er
át

or
ky

O
bc

ho
dn

í s
lu

žb
a

Ag
en

ti 
v 

te
ré

nu

VA
LN

Á 
H

RO
M

AD
A

PŘ
ED

ST
AV

EN
ST

VO

ŘE
D

IT
EL

Pr
áv

ní
k

Po
jis

tn
ý 

m
at

em
at

ik
Po

ra
dc

e 
pr

o 
m

ys
liv

os
t

D
O

ZO
RČ

Í R
AD

A

O
bc

ho
dn

í 
od

dě
le

ní



9VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010    HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.

V. 

AKCIONÁŘI 
SPOLEČNOSTI

ČESKOMORAVSKÁ 
MYSLIVECKÁ  

JEDNOTA, O. S.

INTERLOV PRAHA,  
S. R. O.

Akcionář Českomoravská myslivecká jednota, o.s. je občanské sdruže-

ní a má své sídlo v Praze 1. Řídí činnost občanského sdružení, které mělo 

rozhodující podíl na výkonu práva myslivosti a myslivecké činnosti v celé 

České republice.   

Sdružovalo na podkladě dobrovolného členství v myslivecké orga-

nizaci téměř 80 000 myslivců z celého území České republiky. Organi-

zovalo 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, vel-

ký význam ve vztahu k bezpečnějšímu provádění myslivecké, lovecké  

a střelecké činnosti pojištěnců. Českomoravská myslivecká jednota, o.s. 

se rovněž podílela na vytváření podmínek pro výkon práva myslivos-

ti na celém území republiky. Dále se podílela 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 mi-

mořádný zájem na odpovídajícím servisu pro pojištěné 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. se sídlem 

v Praze. Společnost v roce 2010 posílila svoji kapitálovou účast v pojiš-

ťovně téměř na polovinu kapitálové účasti. Nadále si v předmětu podni-

kání ponechala provádění propagace a další služby potřebné k provozu 

myslivosti. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010    HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.
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1. Obchodní činnost

V rámci legislativy o pojišťovacích zprostředkovatelích se v praxi 

dobře osvědčila zákonná úprava o pojišťovacích zprostředkovatelích 

a samostatných pojišťovacích likvidátorech. Obchodní služba pojišťovny 

v terénu dobře pracovala a má odpovídající podíl na plnění obchod-

ně fi nančního plánu pojišťovny. Byla v terénu průběžně doplňována 

o agenty se splněním zkoušek k získání odborné způsobilosti pojišťo-

vacího zprostředkovatele „VPA“ (výhradní pojišťovací agent) podle 

zákona č. 38/2004 Sb. V průběhu roku 2010 HALALI, všeobecná po-

jišťovna, a. s., měla zaregistrováno celkem 105 výhradních pojišťova-

cích agentů (z toho 2 vázaní pojišťovací agenti, 2 likvidátoři) u České 

národní banky.  

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. nabízela své pojišťovací služby 

v oblasti mysliveckého pojištění pro výkon práva myslivosti a s tím spo-

jené pojištění úrazu, kde hlavním produktem byla možnost připojištění 

úrazového rizika až na pětinásobek pojistných částek. V oblasti odpověd-

nostního pojištění byl pojišťovací servis provozován ke spokojenosti tu-

zemských i zahraničních lovců, bylo zavedeno odpovědnostní pojištění 

z titulu členství v ČMMJ do všech států EU a EHP. V odvětví majetkovém 

byl nadále rozvíjen prodej pojištění psů a pojistné krytí bylo rozšířeno 

na krytí úrazů loveckých psů při naháňkách na černou a při norování. 

Při své činnosti v roce 2010 pojišťovna vycházela z obchodního plánu 

a úkolu stanoveného Mysliveckou radou Českomoravské myslivecké jed-

noty, o.s., spočívajícího v kompletním poskytování servisu pojištění pro 

členy Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. na odvětví odpovědnosti 

při výkonu práva myslivosti, pojištění úrazu při myslivecké činnosti a po-

jištění majetku. 

2.   Podíl jednotlivých odvětví pojištění 
na předepsaném pojistném v roce 2010:

VI. 

ZPRÁVA 
O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI 
V ROCE 2010 

PODÍL JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ POJIŠTĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti Pojištění úrazu

17 %

8 %

75 %

Pojištění majetku
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Zhodnocení jednotlivých odvětví pojištění: 

Pojištění odpovědnosti 

Pro odvětví odpovědnosti v roce 2010 byly aplikovány nové pojistné 

podmínky VPPO 2010. Zásadní změna je charakterizována zavedením 

principu odpovědnostního pojištění obdobně, jako je tomu u povinného ru-

čení za škody z provozu motorových vozidel.  Myslivci, převážně členové 

Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., poplatkoví lovci a občanská veřej-

nost byli i v průběhu roku 2010 chráněni stejně jako motoristé. Znamená 

to, že byly likvidovány i pojistné události způsobené při hrubém porušení 

pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Pojištění úrazové 

Úrazové pojištění mělo z pojistných událostí největší četnost. Úrazy vzni-

kaly nejčastěji při výstavbě krmelců, posedů, zásypů a hlavně při výškových 

pracích, kdy negativně se podepisuje na těchto zařízeních vliv počasí a ne-

správně prováděná údržba. Smrtelné úrazy u myslivců ve vyšších věkových 

skupinách nejsou žádnou výjimkou. Podstatné zvýšení pojistných částek  

a zavedení úrazového připojištění zvyšují nároky na zdroje plnění pojiš-

ťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojištění krylo i úrazy nečlenů 

ČMMJ na lovech a akcích pořádaných ČMMJ, nebo mysliveckými sdruže-

ními. 

Pojištění majetku 

Prodej pojištění majetku ve značně vysokém konkurenčním prostředí  

poklesl. Pozitivně se projevilo rozšíření pojistného krytí z titulu členství 

v ČMMJ na rizika lovu na černou a norování. Souběžně je nabízeno ne- 

mocenské pojištění pro psy.    

3. Likvidace pojistných událostí 

V roce 2010 pojišťovna i nadále věnovala mimořádnou pozornost plně-

ní úkolu zrychlení kvalifikovaného vyřizování pojistných událostí. Na po-

čátku roku 2010 zůstalo z předešlých let nezlikvidovaných celkem řádově 

175 pojistných událostí. V průběhu roku bylo nahlášeno celkem 250 no-

vých pojistných událostí. Z toho bylo zlikvidováno celkem 344 pojistných 

událostí, a to 37 pojistných událostí z roku 2008, 54 pojistných událostí  

z  roku 2009 a 253 pojistných událostí z roku 2010. Z uvedeného vyplývá, 

že k úplné likvidaci a odškodnění zůstává nevyřízeno 20 pojistných udá-

lostí z doby před rokem 2010 a 61 z roku 2010, tj. celkem 81 pojistných 

událostí. Na krytí předpokládaných nákladů na tyto škody byly vytvořeny 

odpovídající technické rezervy, a to včetně případných externích nákladů 

na likvidaci.
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4. Vývoj nákladů na pojistná plnění dle skupin pojištění:

5. Pojistně-technické rezervy

Technické rezervy byly vytvořeny k 31. 12. 2010 na vrub nákladů pojiš-
ťovny na nahlášené a nezlikvidované pojistné události ve výši 11 679 tis. Kč, 
na vzniklé a dosud nenahlášené pojistné události ve výši 5 073 tis. Kč.

Přehled o výši a vývoji technických rezerv podává následující tabulka: 
(v tis. Kč)

Pojistně-technické rezervy vytvořené v roce 2010, resp. jejich výše spo-
lehlivě prokazovala schopnost pojišťovny pohotově vypořádat své závazky 
z provozovaného pojištění vůči pojištěncům. Celková suma pojistně-technic-
kých rezerv byla ovlivněna výši tvorby rezerv na možné závazky z pasivních 
soudních sporů. Pojistně-technické rezervy jsou umístěny jednak jako depo-
zita u bank na termínovaných vkladech a dále jsou kryty nákupem cenných 

Druh pojistně technické rezervy  Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2009

Rezerva na nezasloužené pojistné 1 338 670

Rezerva na pojistná plnění 16 751 17 477

Celkem  18 089 18 147

2009

2010

364 000 Kč

1 266 000 Kč

1 211 000 Kč

673 000 Kč

3 451 000 Kč

1 194 000 Kč

Odpovědnost Úraz Majetek
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papírů, pokladničních poukázek MF ČR. Finanční umístění a jejich diverzifi -
kace je prováděna v souladu s vyhláškou MF ČR č. 434/2009 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví v platném znění, s při-
hlédnutím k jejich bezpečnému umístění a výnosnosti. 

6. Zajištění

Zajištění bylo sjednáno pro pojistné odvětví pojištění odpovědnosti při výko-
nu práva myslivosti. Pro rok 2010 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 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, AG, 
která je jedním z nejsilnějších a velmi prestižních zajistitelů na trhu.   

7. Solventnost

Pojišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nej-
méně ve výši požadované míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních 
zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví Ministerstvo fi nancí ČR. Vlastní 
zdroje musí být po celou dobu činnosti pojišťovny kryty odpovídající hod-
notou jejích aktiv. Jedna třetina požadované míry solventnosti tvoří garanční 
fond. Garanční fond však nesmí být nižší než 90 000 000,- Kč. Schopnost 
pojišťovny uhrazovat ve stanoveném čase všechny závazky vyplývající z uza-
vřených pojistných smluv byla v roce 2008, 2009 a 2010 následující:    

Skutečná míra solventnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se 
v průběhu celého roku 2010 pohybovala ve výši nad stanovenou potřeb-
nou mírou solventnosti. Veškeré pojistné výpočty a údaje byly ověřeny od-
povědným pojistným matematikem pojišťovny. 

Finanční umístění 
(v tis. Kč) k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009  Výnos 2010 Výnos 2009

Celkem  196 829 160 634 2 990 3 030

z toho:
Pozemky a stavby 148 000 117 368 2 382 2 301

pokladniční 
poukázky MF ČR 33 757 28 707 484 402

Depozita    
u fi nanč. institucí 15 072 14 559 124 327

SOLVENTNOST

Potřebná míra solventnosti

201020092008

Skutečná míra solventnosti

SOLVENTNOST

201020092008

3 387 3 413 4 453

175 921

139 146
132 265
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8. Základní kapitál

Základní kapitál ke dni 31. 12. 2010 činil 106 000 000,- Kč, z toho bylo  
90 000 000 Kč splaceno. Rozhodnutím valné hromady dne 7. 10. 2010 došlo 
k navýšení základního kapitálu společnosti jedním ze stávajících akcionářů 
společností INTERLOV PRAHA, s.r.o. o 16 000 000,- Kč. Dne 26. ledna 2011 
toto navýšení bylo společností  INTERLOV PRAHA, s.r.o. splaceno. 

9. Rezervní fond 

Rezervní fond akciové společnosti je naplňován podle ustanovení § 217 
Obchodního zákoníku.

10. Zisk a jeho rozdělení

Výsledek hospodaření pojišťovny byl vykázán ve výši 7 227 tis. Kč, který 
s ohledem na daňové povinnosti představoval čistý zisk ve výši 5 813 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. 2010. Majoritní akcionář Českomo-
ravská myslivecká jednota, o.s. obdrží v roce 2011 po zdanění dividendy ve výši 
2 946 tis. Kč a INTERLOV PRAHA, s.r.o. obdrží dividendy ve výši 2 055 tis. Kč.

REZERVNÍ FOND

2008

2 082

2008

2 082

0 2 000 000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000

3 081 000

4 412 000

5 145 758

10 962 628

4 584 013

3 112 139

7 227 170

201020092008

REZERVNÍ FOND

2 082

2 266

2 386
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V Praze dne 29. dubna 2011

 Ing. Antonín Stibůrek Ing. Miroslav Kraus 
 člen představenstva předseda představenstva
 a ředitel pojišťovny 

Dle § 66a odst. 9 zák. č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku v úplném 

znění, dne 28. dubna 2011 byla vypracována zpráva o vztazích mezi ovláda-

jící a ovládanou osobou a přezkoumána dozorčí radou HALALI, všeobecná 

pojišťovna, a.s. a tvoří přílohu této zprávy.  

VII. 

ZPRÁVA 
O VZTAZÍCH 

MEZI OVLÁDAJÍCÍ 
A OVLÁDANOU 

OSOBOU 
ZA ROK 2010

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PROPOJENÝCH OSOB

Propojené osoby
Myslivost s.r.o.

Propojené osoby
INTERLOV PRAHA, 

s.r.o.

Ovládaná osoba
HALALI, všeobecná 

pojišťovna, a.s.

Propojené osoby
Služby myslivosti s.r.o.

Ovládající osoba
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

VIII. 

ÚČETNÍ VÝKAZY 
ZA ROK 2010 

JSOU PŘÍLOHOU 
TÉTO VÝROČNÍ 

ZPRÁVY
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IX. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2010
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PŘÍLOHY

X. ROZVAHA K 31. PROSINCI 2010 (v tisících Kč)

   Legenda 2010 2010 2010 2009
   Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

  I. AKTIVA  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál  

B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 3 576 360 3 216

  a) zřizovací výdaje 53 53
  b) goodwill  

C. Finanční umístění (investice) 196 829  196 829 160 634

 I.  Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 148 000  148 000 117 368
  a) provozní nemovitosti 148 000  148 000 117 368

 II. Finanční umístění 
  v podnikatelských seskupeních    

  1. Podíly v ovládaných osobách   

  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 fi nanční umístění 48 829  48 829 43 266

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

  2. Dluhové cenné papíry 33 757  33 757 28 707

  3. Finanční umístění 
   v investičních sdruženích

  4. Ostatní půjčky

  5. Depozita u fi nančních institucí 15 072  15 072 14 559

  6. Ostatní fi nanční umístění

 IV. Depozita při aktivním zajištění   

D. Finanční umístění životního pojištění, 

 je-li nositelem investičního rizika pojistník    
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   Legenda 2010 2010 2010 2009 
   Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše

E. Dlužníci  18 296 462 17 834 2 570

 I. Pohledávky z operací přímého pojištění  1 945 358 1 587 2 238 
  1. Pohledávky za pojistníky, z toho:  1 945 358 1 587 2 238 
    a) pohledávky za ovládanými osobami  
    b) pohledávky za osobami, ve kterých 
    má účetní jednotka podstatný vliv    

  2. Pohledávky za makléři, 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: 16 351 104 16 247 332 
   a) pohledávky za ovládanými osobami 
    b) pohledávky za osobami,  
    ve kterých má účetní jednotka  
    podstatný vliv

F. Ostatní aktiva 8 818 4 458 4 360 6 952

 I. Dlouhodobý hmotný majetek,  
  jiný než pozemky a stavby (nemovitosti),  
  a zásoby 6 827 4 458 2 369 3 548

 II. Hotovost na účtech u finančních institucí  
  a hotovost v pokladně 1 987  1 987  3 404

 III. Jiná aktiva 4  4 

G. Přechodné účty aktiv 1 504  1 504 1 776

 I. Naběhlé úroky a nájemné    

 II. Odložené pořizovací náklady  
  na pojistné smlouvy,  
  v tom odděleně: 359  359 392 
   a)  v životním pojištění     
   b)  v neživotním pojištění 359  359 392

 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 1 145  1 145 1 384 
   a) dohadné položky aktivní    

AKTIVA CELKEM 229 023 5 280 223 743 171 932 
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   Legenda  2010  2009
      

  II. PASIVA  

A. Vlastní kapitál  183 921  139 146

 I. Základní kapitál, z toho:  106 000  90 000 
   a)  změny základního kapitálu  16 000  21 455 
   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  69 722  44 490

 V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku  2 386  2 266

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

 VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období  5 813  2 390

B. Podřízená pasiva    

C. Technické rezervy  18 089  18 147

  1. Rezerva na nezasloužené pojistné    
   a)  hrubá výše  1 338  670 
   b)  podíl zajišťovatelů (-)    

  2. Rezerva pojistného životních pojištění     
   a)  hrubá výše   
   b)  podíl zajišťovatelů (-)    

  3. Rezerva na pojistná plnění     
   a)  hrubá výše  16 751  17 477 
   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 (-)    
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   Legenda  2010  2009 
      

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

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    21 636  14 592

 I.  Závazky z operací přímého pojištění, z toho:  950  1 100 
   a)  závazky vůči ovládaným osobám     
   b)  závazky vůči osobám, ve kterých  
    má účetní jednotka podstatný vliv    

 II. Závazky z operací zajištění, z toho:  48  64 
   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    

 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:  20 638  13 428 
    a) daňové závazky a závazky  
     ze sociálního zabezpečení  19 647  12 627 
    b) závazky vůči ovládaným osobám     
    c) závazky vůči osobám, ve kterých  
     má účetní jednotka podstatný vliv    

 VI. Garanční fond Kanceláře    

H. Přechodné účty pasiv  97  47

 I.  Výdaje příštích období a výnosy příštích období  97  47

 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:     
   a) dohadné položky pasivní    

PASIVA CELKEM  223 743  171 932

28. dubna 2011
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XI. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. PROSINCI 2010 
      (v tisících Kč)

  Legenda 2010 2010 2010 2009
    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 24 739 x x x

   b)  pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 1 349 23 390 x x

   c)  změna stavu hrubé výše rezervy 
    na nezasloužené pojistné (+/-)  667 x x x

   d)  změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, 
    podíl zajišťovatelů (+/-)   667 22 723 17 690

 2.  Převedené výnosy z fi nančního umístění 
   (investic) z Netechnického účtu 
   (položka III.6.) x x  608  729

 3.  Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x 608 37

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

   a)  náklady na pojistná plnění: x x x x 
    aa)  hrubá výše 3 133  x x 
    bb)  podíl zajišťovatelů (-)    3 133 x 5 026

   b)  změna stavu rezervy na pojistná plnění: x x x x 
    aa)  hrubá výše  -726 x x x 
    bb)  podíl zajišťovatelů (-)   -726 2 407 3 652

 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 960 x x

   b)  změna stavu časově rozlišených 
    pořizovacích nákladů (+/-) x -33 x x

   c)  správní režie x 9 799 x x

   d)  provize od zajišťovatelů 
    a podíly na ziscích (-) x  10 726 10 138

 8.  Ostatní technické náklady, 
   očištěné od zajištění x x 1 807 494

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

 10.  Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického
   účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) x x 8 999 4 172 
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  Legenda  2010 2010 2010 2009
      Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

  II.  TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ 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 fi nančního 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 fi nančního 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 fi nančního umístění (investic) x  x x
   d)  výnosy z realizace fi nančního umístění (investic) x   

 3.  Přírůstky hodnoty fi nančního 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 fi nanční umístění (investice): x x x x
   a)  náklady na správu fi nančního umístění (investic), 
    včetně úroků x  x x
   b)  změna hodnoty fi nančního umístění (investic) x  x x
   c)  náklady spojené s realizací fi n. umístění (investic) x   

 10.  Úbytky hodnoty fi nančního umístění (investic) x x  

 11.  Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x  

 12.  Převod výnosů z fi nanč. umístění (investic) 
   na Netechnický účet (pol. III.4.) x x  

 13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu 
   k život. pojištění (pol. III.2.) x x
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28. dubna 2011

   Legenda 2010 2010 2010 2009
    Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x

  1. Výsledek Technického účtu 
   k neživotnímu pojištění (položka I.10.) x x  8 999 4 172

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

  3.  Výnosy z fi nančního 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 fi nančního umístění (investic), 
    se zvláštním uvedením těch, které pocházejí 
    z ovládaných osob, v tom:  x x x x
    aa)  výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)  2 382 x x x
    bb)  výnosy z ostatních investic  608  2 990 x x
   c)  změny hodnoty fi nančního umístění (investic) x  x x
   d)  výnosy z realizace fi n. umístění (investic) x  2 990  3 030

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

 5.  Náklady na fi nanční umístění (investice): x x x x
   a)  náklady na správu fi n. umístění (investic),  
    včetně úroků x       17 x x
   b)  změny hodnoty fi nančního umístění (investic) x  x x
   c)  náklady spojené s realizací 
    fi nančního umístění (investic) x     109  126 144

 6.  Převod výnosů z fi nančního umístění (investic) 
   na Technický účet k neživotnímu pojištění 
   (položka I.2.) x x  608  729

 7.  Ostatní výnosy x x  132  103

 8.  Ostatní náklady x x 4 147  3 305

 9.  Daň z příjmů z běžné činnosti x x  1 414  722

 10.  Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x 5 826  2 405

 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  13  15

 16.  Zisk nebo ztráta za účetní období x x 5 813  2 390
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XII. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2010  
       (v tisících Kč)

   
Legenda

 Základní Vlastní Emisní Rezervní Kapitálové Oceňovací Zisk 
Celkem

 
   kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta) 

ZŮSTATEK K 1. 1. 2009 68 545   2 082  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

Převody do fondů    184    184

Použití fondů        0

Emise akcií 21 455       21 455

Snížení základního kapitálu        0

Nákupy vlastních akcií        0

Ostatní změny 0     -13 471  -13 471

ZŮSTATEK K 31. 12. 2009 90 000 0 0 2 266 0 44 490 2 390 139 146

        0 

ZŮSTATEK K 1. 1. 2010 90 000 0 0 2 266 0 44 490 2 390 139 146

Opravy významných nesprávností        0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly  
nezahrnuté do hospod. výsledku        0

Čistý zisk/ztráta za účetní období        5 813 5 813

Dividendy       -2 390 -2 390

Převody do fondů    120    120

Použití fondů        0

Emise akcií 16 000       16 000

Snížení základního kapitálu        0

Nákupy vlastních akcií        0

Ostatní změny      25 232  25 232

ZŮSTATEK K 31. 12. 2010 106 000 0 0 2 386 0 69 722 5 813 183 921

*)  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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XIII. 

PŘÍLOHA 
K ÚČETNÍ 
ZÁVĚRCE 
ZA ROK 2010

I.  OBECNÝ OBSAH

I.1. Charakteristika a hlavní aktivity  

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. byla zapsána do obchodního rejstří-

ku dne 11. 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 pojišťov-

nictví 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.

 8.   Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 a 7 

způsobených a) požárem, b) výbuchem, c) vichřicí, d) přírodními 

živly jinými než vichřicí, 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 příčina-

mi (např. loupeží, krádeží anebo škody způsobené lesní zvěří), 

nejsou-li tyto zahrnuty v odvětví 8 včetně pojištění škod na hospo-

dářských 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 fi nančních ztrát vyplývajících a) z výkonu povo-

lání uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.

-  II. činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o po-

jišťovnictví,

-  zprostředkovatelská 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 2010:

Členové představenstva

Předseda:   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

Jménem společnosti ve všech věcech jednají společně předseda před-

stavenstva pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny 

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. Podepisování za společnost se děje 

tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojišťovny při-

pojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý 

z dalších členů představenstva pojišťovny. 

Představenstvo společnosti 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, o.s.  62,78 %

INTERLOV PRAHA, s.r.o. 37,22 %

Rozhodnutím valné hromady dne 7. 10. 2010 došlo k navýšení základ-

ního kapitálu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. jedním ze stávajících ak-

cionářů společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. o 16 000 tis. Kč. Po splacení 

a zapsání do OR budou obchodní podíly akcionářů činit:

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.  53,30 %

INTERLOV PRAHA, s.r.o.   46,70 % 

I.2. Právní poměry

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti 

v souladu se zákonem č. 277/2009 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 pojiš-
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ťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných udá-
lostí, včetně příslušných prováděcích vyhlášek a dalšími platnými právními 
předpisy.

I.3. Východiska pro přípravu účetní závěrky  

Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupo-
vala 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 v platném znění pro účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb.“), českými účetními 
standardy pro účetní jednotky, které účtují podle uvedené vyhlášky a další-
mi souvisejícími předpisy.

Účetnictví společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na 
jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi nanč-
ní situace účetní jednotky.

I.4. Důležité účetní metody

(a) Předepsané pojistné

Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojist-
ných 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 ná-
roky pojišťovny. 

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

(c) Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují všechny přímé a nepří-
mé 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-
ního období, které se vztahují k výnosům následujících účetních období. 
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v ne-
životním 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 stanove-
ny pro jednotlivá odvětví neživotních pojištění.



31VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010    HALALI, všeobecná pojišťovna a.s.

(e)  Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsané-

ho 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 hláše-

ných do konce účetního období je stanovena jako souhrn rezerv vypočíta-

ných pro jednotlivé pojistné události. 

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale ne-

byly hlášeny, se rezerva stanovuje metodou Chain-Ladder. 

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž hodnotu veškerých odhad-

nutých externích a interních nákladů spojených s likvidací pojistných udá-

lostí.

Rezerva se snižuje o reálnou hodnotu návratných regresů uplatně-

ných 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 matema-

tických metod.

Přestože představenstvo společnosti považuje výši rezerv na pojistná 

plnění za věrně zobrazenou na základě informací, které jsou k datu se-

stavení 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. 

(h) Vyrovnávací rezerva

Společnost netvořila vyrovnávací rezervu na žádné z odvětví neživot-

ních pojištění.
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(i) 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 pod-
mínkou předpokládaného pojistného plnění vyšším než 3 mil. Kč. Zajištění 
je sjednáno jako excedentní, resp. škodní nadměrek vyšší než 3 mil. Kč. 

(j) Rezervy na ostatní rizika a ztráty

Rezervy jsou určeny ke krytí rizik a ztrát a jiných závazků, které jsou 
jasně defi nované co do jejich charakteru a které jsou buď pravděpodobné 
nebo sice jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vznik-
nou. 

Rezerva na daně

Rezervy na daně se vytváří k rozvahovému dni ve výši odhadu daňo-
vé 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.

(k) 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 kvalifi kovaným odhadem nebo 
posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby 
(nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění. Reálná hod-
nota se určuje tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba 
(nemovitost) podle kvalifi kovaného odhadu nebo posudkem znalce, a to 
nejméně jednou za 5 let. V letech, ve kterých ocenění podle kvalifi kova-
ného odhadu nebo posudkem znalce není prováděno, představenstvo spo-
lečnosti prověřuje, zda ocenění pozemků a staveb v účetnictví odpovídá 
jejich reálné hodnotě. Změna reálné hodnoty pozemků a staveb (nemovi-
tostí) se účtuje rozvahově. 

(l) Akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry

a) s pevným výnosem - pokladniční poukázky.

Cenné papíry s pevným výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení 
v pořizovací ceně.

 Akcie, dluhopisy a ostatní cenné papíry

b) s proměnlivým výnosem.

Jsou účtovány v okamžiku pořízení v pořizovací ceně, tj. včetně pří-
mých nákladů s jejich pořízením. K rozvážnému dni jsou tyto cenné papíry 
přeceněny na reálnou hodnotu. Reálnou hodnotou se rozumí tržní hod-
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nota, která je vyhlášena na tuzemské nebo zahraniční burze nebo jiném 

veřejném (organizovaném) trhu. 

Změna reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým 

výnosem se účtuje výsledkově. Pokud jsou tyto cenné papíry denominovány 

v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kur-

zem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou 

hodnotou. 

(m) Majetkové účasti

a) s rozhodujícím vlivem

b)  s podstatným vlivem

Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem nebo podstatným vlivem spo-

lečnost nevlastnila.

(n) 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 součástí přecenění. Změna reálné hodnoty se 

účtuje výsledkově. 

(o) 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 neži-

votního 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. 

(p) 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 dlou-

hodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč jsou účtová- 

ny 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 kurzem devizového 
trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního případu, 
případně kurzem, za jaký byla transakce realizována. Aktiva a pasiva v za-
hraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána podle kurzu ČNB, plat-
ného k danému dni. Kurzové zisky a ztráty se účtují výsledkově.

(s) Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám za pojistníky a ostat-
ním aktivům a vyjadřují přechodný pokles hodnoty jednotlivých aktiv. 
Jejich výše je stanovena na základě odborného posouzení vedením spo-
lečnosti 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 přihlédnu-
tím k principu opatrnosti. 

Společnost provádí k rozvahovému dni test trvalého nebo dlouhodo-
bého snížení hodnoty aktiv, která nejsou přeceňována na reálnou hodnotu 
a aktiv, která přeceňována jsou, ale změna reálné hodnoty je účtována roz-
vahově. Trvalé nebo dlouhodobé snížení hodnoty daného aktiva by bylo 
účtováno výsledkově.

(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 2009 a 2010 je členěn podle 
následujících odvětví: 

Uváděny jsou nejdůležitější skupiny pojištění provozované HALALI, 
všeobecná pojišťovna, a. s.
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II.2.   Celková výše předepsaného hrubého pojistného  
podle zemí, kde bylo uzavřeno

Celková výše předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění, 
která vyplývá ze smluv uzavřených pojišťovnou v běžném účetním období:

Nárůst objemu předepsaného pojistného oproti roku 2009 je dáno roz-
hodnutím Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. ze dne 
13. června 2009 k navýšení částky za pojištění odpovědnosti členů ČMMJ 
při výkonu práva myslivosti z 100,- Kč na 200,- Kč.

Všechny smlouvy byly uzavřeny na území České republiky.

II.3. Přehled provizí

Celková výše provizí v rámci přímého pojištění dosáhla částky 1 280 tis. Kč. 

Získatelské provize představují odměny obchodním zástupcům z krát-
kodobých smluv – pojištění odpovědnosti zahraničních lovců, připojištění 
úrazu členů ČMMJ.

Neživotní pojištění 

Položka Pojistná Předepsané Zasloužené Hrubé náklady Hrubé Zajištění
   odvětví pojistné pojistné na pojistná provozní na excedent
    v hrubé výši v hrubé výši plnění náklady 
Úrazové pojištění   1

    2009  4 802 4 767 1 211 2 564 - 
   2010  4 290 4 211 1 266 2 419 -

Pojištění požáru a ostatních 8,9 
škod na majetku 2009  2 309 2 112 364 2 171 - 
   2010  1 818 985 1 194 2 335 - 

Pojištění odpovědnosti   
    2009 

13
 11 834 11 393 3 451 5 334 1 316 

   2010  18 617 18 193 673 5 917 1 349

Pojištění různých   
18 finančních ztrát 2009 

16
   17 - 69 - 

   2010  14  12 - 55 -

Celkem    2009  18 963  18 289 5 026 10 138 1 316 
   2010  24 739 23 401 3 133 10 726 1 349

Položka - rok 2009 2010 

Ve státě, kde má pojišťovna své sídlo 18 963 24 739

V členských státech EU 0 0

V ostatních státech 0 0

Celkem 18 963 24 739

Druh provize                                  Neživotní pojištění
 2009 2010 

Za pořízení PS - získatelské 1 479 1 276

Za obnovu PS - následné 5 4

Celkem 1 484 1 280
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III.  OSTATNÍ ÚDAJE  

III.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2010 následující 
položky:

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.

Položka  Software
 Průmyslová Ostatní 

Celkem
     a podobná práva nehmotný majetek

Pořizovací cena 

k 1. 1. 2010 242 0  0 242

Přírůstky 1 416 0 1 917 3 333

Úbytky 0 0 0 0

Pořizovací cena 

 k 31. 12. 2010 1 658 0 1 917 3 576

Oprávky k 1. 1. 2010 242 0 0 242

Odpisy 118 0 0 118

Úbytky oprávek 0 0 0 0

 Oprávky k 31. 12. 2010 360 0 0 360

Zůstatková cena 

 k 1. 1. 2010 0 0 0 0

Zůstatková cena 

 k 31. 12. 2010 1 298 0 0 3 216
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(b) Reálná hodnota finančního umístění

Pozemky a stavby

Ocenění nemovitosti a pozemku bylo provedeno k 31. 12. 2010 posud-

kem znalce č. 026/4637/11.

Cenné papíry s pevným výnosem

Jedná se o státní pokladniční poukázky vydané Ministerstvem finan- 

cí ČR.

III. 3. Pohledávky a závazky

(a)  Pohledávky

 Pohledávky za pojistníky byly vykázány v roce 2010 ve výši 1 587 tis. Kč  

(v roce 2009: 2 238 tis. Kč). Výší pohledávek se zabývalo představenstvo  

společnosti a rozhodlo, že se jedná v převážné části o pohledávky mezi  

50,- Kč – 1 500,- Kč, a jejich vymáhání právní cestou by bylo neekonomické, 

proto nebudou nadále vymáhány. V celkovém objemu pohledávek za pojistní-

ky podstatnou položku tvoří splatná pohledávka z rámcové pojistné smlouvy 

uzavřené s ČMMJ (viz dále bod III.4). 

Znamená to, že faktické pohledávky za pojistníky v roce 2010 činily 

166 tis. Kč. 

Druh finančního                            Reálná hodnota                                 Pořizovací cena 
umístění 2009 2010 2009 2010

Pozemky a stavby 148 000 148 000 45 000 45 000

Finanční umístění v podnicích třetích osob 0 0 0 0

Cenné papíry s proměnlivým výnosem 0 0 0 0 

- určené k obchodování 0 0 0 0 

- ostatní  0 0 0 0

Cenné papíry s pevným výnosem 28 707 33 757 28 500 33 588 

- určené k obchodování 0 0 0 0 

- ostatní  0 0 0 0

Depozita u bank 14 559 15 072 14 559 15 072

Ostatní finanční umístění    0 0

Celkem  160 634  196 829 88 059 93 660

   V položce reálná hodnota byla uvedena současná hodnota. 
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(b) Ostatní pohledávky

Podstatnou položkou je pohledávka ve výši 16 000 tis. Kč za nespla-

cený základní kapitál k 31. 12. 2010. Pohledávka byla vyrovnána v lednu 

r. 2011.

K ostatním pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 

104 tis. Kč, která se skládá ze 2 položek k pohledávkám z nájemného, které 

jsou řešeny soudně a notářem v pozůstalosti.

(c) Opravné položky k pohledávkám

 Opravné položky k pohledávkám za pojistníky byly vytvořeny k 31. 12. 

2010 ve výši 145 tis. Kč (v roce 2009: 509 tis. Kč).

Dále byla vytvořena opravná položka ve výši 213 tis. Kč na pohledávky 

na regresy. Kč (2009: 128 tis. Kč). 

(d) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)

K datu účetní závěrky HALALI, pojišťovna a.s. neevidovala žádné zá-

vazky a pohledávky se zbytkovou dobou splatnosti převyšující pět let. 

(e) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k datu účetní závěrky tj. k 31. 12. 

2010 vykazuje z pasivního zajištění závazek ve výši 48 tis. Kč, pohledávky 

z tohoto titulu nemá žádné.

III.4. Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině

Společnost uzavřela jako ovládaná osoba s Českomoravskou myslivec-

kou jednotou, o.s. 2 skupinové pojistné smlouvy pro pojištění jejich členů, 

a to na pojištění úrazu a odpovědnosti. Na základě této smlouvy je po-

hledávka k 31. 12. běžného roku splatná do 31. 3. následujícího roku. 

K 31. 12. 2010 tato pohledávka činila 1 421 tis. Kč a byla zcela vyrovnána 

dne 26. 1. 2011 (za rok 2009: 865 tis. Kč).

Položka 2009 2010 

Pohledávky za podniky ve skupině 0 0

Odložená daňová pohledávka 0 0

Ostatní pohledávky 332 16 247

Ostatní pohledávky celkem 332 16 247
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III.5. Dlouhodobý hmotný majetek 

III.6.  Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv a pasiv

(a) Zůstatek časově rozlišených pořizovacích nákladů  
 na pojistné smlouvy 

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. 

Rozhodnutím valné hromady dne 7. 10. 2010 došlo k navýšení zá-

kladního kapitálu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. jedním ze stáva-

jících akcionářů společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o. o 16 000 tis. Kč.

Bude upsáno celkem 16 000 kusů (šestnáct tisíc kusů) nových kme- 

nových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě každá o jme- 

novité hodnotě a v emisním kurzu 1 000,- Kč (jeden tisíc korun čes- 

kých). 

Záměr navýšení základního kapitálu společností INTERLOV PRAHA, 

s.r.o. byl zapsán do OR dne 10. listopadu 2010 a upisovatel je povinen 

splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti za tímto 

účelem zřízený. Emisní kurz je povinen upisovatel splatit do 60 pracov-

ních dní od upsání akcií. 

Položka  
 Hmotný movitý Pořízení majetku 

Celkem
     majetek a poskytnuté zálohy

Pořizovací cena k 1. 1. 2010   5 014 1 308 6 322

Přírůstky   165 0 165

Úbytky   0 1 308 1 308

 Pořizovací cena k 31. 12. 2010   5 179 0 5 179

Oprávky k 1. 1. 2010   4 102 0 4 102

Odpisy    356 0  356

Úbytky oprávek  0 0 0

Oprávky k 31. 12. 2010  4 458 0 4 458

Zůstatková cena k 1. 1. 2010  912 1 308 2 220

 Zůstatková cena k 31. 12. 2010  721 0 721

Položka 2009 2010 

Neživotní pojištění 392 359

Celkem 392 359
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(b) Ostatní kapitálové fondy

 

 Jedná se o oceňovací rozdíly z přecenění budovy Jungmannova ul. 

32/25, Praha 1.

(c)  Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném účetním 
období

   

III.8. Technické rezervy

(a) Rezerva na nezasloužené pojistné

Rozdíl oproti roku 2009 je dán uzavřením většího množství smluv ke 

konci roku 2010.

Položka 2009 2010 

Neživotní pojištění 670 1 338

Celkem 670 1 338

Emise Počet kusů Jmenovitá hodnota Celkový objem 

I. 15 000 1 100 Kč 16 500

II. 29 500 1 000 Kč 29 500

III. 14 000 1 000 Kč 14 000

IV. 8 545 1 000 Kč 8 545

V. 21 455 1 000 Kč 21 455

Celkem 88 500   90 000

Položka 2009    2010 

Zisk   2 390 5 813

Příděl do zákon. rezerv. fondu  120 291

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 55,63

Nerozdělený zisk  2 270  5 522

 Jedná se o oceňovací rozdíly z přecenění budovy Jungmannova ul. 

Položka 2009  2010 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků na reálnou hodnotu 44 490 69 722

Celkem 44 490 69 722
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(b) Rezerva na pojistná plnění

 Výsledek likvidace pojistných událostí

Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. 12. 2009, 
platbami v průběhu roku 2010 (které se týkaly pojistných událostí zohled-
něných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. 12. 2010 před- 
stavuje výsledek likvidace pojistných událostí. 

Jeho hrubá výše je uvedena v následujícím přehledu:

III.9.  Závazky nevykázané v rozvaze

(a) Závazky z pronájmu 

Společnost k 31. 12. 2010 nemá žádné závazky z pronájmu nevyká- 
zané v rozvaze, ani žádné jiné, které by nebyly v rozvaze vykázány. 

III.10.   Možné budoucí závazky

(a) Soudní spory

Společnost vede soudní spor v souvislosti s nepřiznáním pojistného 
plnění ve výši 4 498 tis. Kč

(b) Pasivní soudní spory

Společnosti hrozí 2 žaloby na škodné události v celkové výši 1 672 tis. Kč 
v souvislosti s odmítnutím výše pojistného plnění. 

IV.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

IV.1. Doplňující údaje k výkazu zisků a ztrát

(a) Správní režie 

Pojistné odvětví 2009    2010 

Pojištění požáru a jiných majet. škod     1 053 1 015

Pojištění odpovědnosti 13 704 11 146

Úrazové pojištění 2 720 4 590

 Celkem 17 477 16 751

Položka 2009 2010 

Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj.) 4 598 4 538 

Nájemné 30 24

Poradenství 726 832

Spotřeba energie 125 101

Spotřeba materiálu 39  42

Ostatní správní náklady 3 168 4 258

Následné provize 5 4

Správní náklady celkem (účet 512) 8 686 9 799
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(b) Zaměstnanci

Společnost nemá z titulu sociálního zabezpečení tj. sociálního a zdra-
votního pojištění žádné závazky po splatnosti.

(c) Odměňování členů správních, řídících a dozorčích orgánů

V průběhu účetního období roku 2010 obdrželi členové správních, řídí-
cích a dozorčích orgánů následující odměny:

(d)   Půjčky a zálohy poskytnuté členům správních, 
řídících a dozorčích orgánů

Společnost v roce 2009, ani v roce 2010 nevykazovala žádné pohle-

dávky vůči členům představenstva a dozorčí rady z titulu poskytnutých 

půjček.  

(e) Výsledek netechnického účtu 

Výsledek netechnického účtu činil k 31. prosinci 2010 ztrátu ve výši 

1 772 tis. Kč, (2009: - 1 060 tis. Kč).

(f) Zisk/ztráta před zdaněním 

K 31. prosinci 2010 byl za účetní období vykázán zisk před zdaněním 
ve výši 7 227 tis. Kč (2009: 3 112 tis. Kč).

(g) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty 

Daň z příjmů právnických osob byla vypočtena ve výši 1 414 tis. Kč.

2009
  Průměrný počet Mzdové  Sociální a zdrav. Ostatní

   zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci  11 2 119  819 0

Vedoucí pracovníci  1   1 308  352 0

Celkem  12 3 427 1 171 0

2010
  Průměrný počet Mzdové  Sociální a zdrav. Ostatní

   zaměstnanců náklady pojištění náklady

Zaměstnanci  11 2 164  726 0

Vedoucí pracovníci  1  1 197  448 0

Celkem  12 3 364 1 174 0

Pozn.: Ostatními náklady se rozumí připojištění.  

Položka 2009 2010 

Členové představenstva 237 252

Členové dozorčí rady 293 257

Vyplacené odměny celkem 530 509
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IV.2.  Významné a následné události

Dne 26. ledna 2011 bylo INTERLOVEM PRAHA, s.r.o. splaceno navý-

šení základního kapitálu na základě rozhodnutí Sboru zástupců Českomo-

ravské myslivecké jednoty, o.s.

Dne 4. března 2011 byl podán návrh na zápis do obchodního rej- 

stříku.

V Praze dne 28. dubna 2011

 Ing. Antonín Stibůrek Ing. Miroslav Kraus 
 člen představenstva předseda představenstva
 a ředitel pojišťovny 
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XIV. 

ZPRÁVA 
O VZTAZÍCH 
MEZI OVLÁDAJÍCÍ 
A OVLÁDANOU 
OSOBOU 
PRO ROK 
2010

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

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 Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1

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 byly uzavřeny Sku-
pinová pojistná smlouva odpovědnost ze dne 30. červ-
na 2010 a Skupinová pojistná smlouva na úraz ze dne 
18. května 2010:

1.1  Skupinová pojistná smlouva č. 100007212 na pojištění odpovědnosti 

výkonu práva myslivosti pro členy ČMMJ ze dne 30. června 2010. 

1.2  Skupinová pojistná smlouva č. 100007319 na úraz při výkonu práva 

myslivosti pro členy ČMMJ ze dne 18. května 2010. 

   Pojistné bylo kalkulováno s ohledem na dosažené výsledky, škodní 

průběh tohoto odvětví včetně zajištění a stanovisko pojistného mate-

matika 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 myslivec-

kou jednotou, o.s. 
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2.  Mezi ovládající a propojenými osobami byly v r. 2010 
(účetním období r. 2010) uzavřeny, resp. trvaly následující  
smlouvy:

2.1 Služby myslivosti s.r.o. 

  -  Smlouva o reklamním servisu ze dne 17. dubna 2009. Proti- 

plnění 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 s.r.o.

2.3  Smlouva o nájmu nebytových prostor byla uzavřena dne 30. srpna  

2005 s Maso-Turek s nájmem v obvyklé výši posouzeným znal-

cem v oboru ve znění dodatku pro rok 2009. Smlouva byla ukon-

čena dohodou ke dni 30. 6. 2010. Návazně byla uzavřena smlouva  

s fy František Kratochvíl „Smíchovské uzeniny“ od 1. 7. 2010.

2.4  Jiné právní úkony nebyly v zájmu ovládající osoby, ani propo-

jených 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, všeobecná pojiš-
ťovna, a.s. 

V Praze dne 28. dubna 2011

Představenstvo HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

  

 Ing. Miroslav Kraus  Ing. Antonín Stibůrek 
 předseda představenstva člen představenstva 

  a ředitel pojišťovny

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: 5. 5. 2011
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XV. ZPRÁVA AUDITORA K ZÁVĚRCE A VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2010
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