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HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., oslavila v roce 2013 dvacet let svého trvání. 
Rozhodnutí českých myslivců na Sboru zástupců v roce 1993 dalo vzniknout ojedi-
nělému projektu vlastní oborové pojišťovny. Myšlenka vzájemné pomoci však ne-
byla tak ojedinělá a původní. Již před 300 lety, v roce 1692, založili myslivci a les-
níci v Hosíně, nedaleko Hluboké nad Vltavou, Schwarzenberské lovecké bratrstvo. 
V roce 1706 kníže Adam František ze Schwarzenbergu potvrdil zakládací listinu 
svého předka Viléma. Právě v zakládací listině bratrstva lze najít vznik bratrské po-
kladny, v té době skutečné truhly opatřené dvěma klíči. V bodě pět zřizovací listiny 
z roku 1706 se píše: „...má toto lovectvo peněžní kasu se dvěma opatrovateli klíčů, 
ve které má uchovávat písemnosti o svých svobodách a shromážděních. A od ní 
má mít klíč zvolená hlava a ten, kdo následuje hned po ní, druhý klíč. S těmito pe-
nězi se ale má hospodařit tak, aby se vše nevydalo na bankety, jídlo a pití, nýbrž 
aby byly připraveny na jiné budoucí nezbytnosti. O tom se také má učinit každý 
rok řádné vyúčtování.....“. Z kasy bratrstva se platily například pohřební náklady 
jeho členů a poskytovaly příspěvky pozůstalým. Bratrstvo pak mimo této pomoci 
mělo za povinnost dvakrát do roka se sejít a zdokonalovat se ve střelbě z ručnice 
a kuše. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se 
dědí z otce na syna, z pokolení na pokolení. Právě toto dědictví, ke kterému přispělo 
nejen Lovecké bratrstvo, ale také o tři roky později Řád sv. Huberta založený Fran-
tiškem Antonínem hrabětem Sporckem, a celá řada dalších organizací a osobností 
v průběhu více jak 300 let vytvořilo kulturní, mravní a odborný základ myslivosti, 
která i dnes pro společnost plní nezbytnou a nezastupitelnou funkci. V naší mys-
livecké pojišťovně již nemáme truhlu s dokumenty, penězi a dvěma klíči. Mnoho 
technických vymožeností změnilo způsob komunikace i potřeby zabezpečení. Smy-
sl a princip podpory členům Českomoravské myslivecké jednoty v nouzi se však 
nezměnil. Historická zkušenost a odborné znalosti myslivecké činnosti umožňují 
pojišťovně kvalitně zabezpečit myslivce proti rizikům vyplývajícím z výkonu práva 
myslivosti. Ti se pak mohou věnovat péči o naši přírodu a zvěř. HALALI, všeobecná 
pojišťovna, a.s., pomáhá členům Hubertova cechu rozvíjet vše krásné, co myslivost 
přináší a uchovat myslivecké řemeslo pro další generace.
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Vážení členové Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.,                   
Vážení akcionáři a klienti pojišťovny,

     představenstvo a vedení pojišťovny zpracovalo a předklá-
dá tuto Výroční zprávu za rok 2013.  Výroční zpráva je zpracována 
přehledně a podrobně. Hodnotí objektivně činnost naší pojišťovny 
v uplynulém roce a za její zpracování náleží poděkování paní ředitel-
ce Ing. Lence Zumrové, MBA, a kolektivu zaměstnanců pojišťovny.

     Rok 2013 byl rokem hledání úspor v nákladech pojišťovny. 
S tím souvisí nepopulární ukončení Skupinové pojistné smlouvy o po-
jištění majetku členů ČMMJ – loveckých psů SPSM 2010 mezi ČMMJ 
a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., z důvodu velké ztrátovosti 
tohoto pojistného produktu. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., 
nabízí nadále velice dobré individuální pojištění psů na nemoc, úraz 
i úhyn a byl uveden na trh i nový pojistný produkt „Pojištění uživa-
tele honitby“. Na pojistném trhu je více nabídek na pojištění odpo-
vědnosti při výkonu práva myslivosti, ale z dlouhodobé zkušenosti 

při jejich využívání  jednoznačně vyplývá, že naše pojišťovna má největší rozsah pojištění (nejen odpovědnost, 
ale i úraz při myslivecké činnosti, připojištění na úraz pro členy ČMMJ, aj.), dobré služby a při likvidaci pojistné 
události přistupuje k pojištěncům se znalostí věci a individuálně. Složitější či sporné případy projednává před-
stavenstvo pojišťovny na svých zasedáních. Je pravda, že i do naší pojišťovny proniká snaha některých našich 
pojištěných osob získat neoprávněně pojistné plnění. 

Osvědčil se SW DIANA, nová evidence členů ČMMJ – našich klientů ze Skupinové pojistné smlouvy po-
jištění odpovědnosti za škody při provádění myslivosti a úrazovém pojištění při myslivecké činnosti. Platí to, 
že člen ČMMJ je pojištěn až tehdy, když je řádně zaveden do evidence členů a tam je stále na místě nutnost 
průběžné kontroly na OMS a sekretariátu ČMMJ.

Z ekonomických výsledků uvedených v této Výroční zprávě je zřejmé, že i přes pokles členské základny 
ČMMJ, a tím i pokles příjmů za pojistné, a zároveň výrazné navýšení vyplaceného pojistného plnění za škody, 
hospodařila naše pojišťovna se ziskem. Je to i zásluhou úspor, které paní ředitelka zavádí. Není jiné cesty, 
než spořit. Důležité je zpomalit úbytek členů ČMMJ, ale to je důsledek myslivecké politiky, která bude ještě 
více pro myslivce nepřátelská, když nebudeme mít silnou a jednotnou mysliveckou organizaci. Další cestou je 
získávání nové klientely na ostatní pojistné produkty i z řad nemyslivecké veřejnosti.

Pojišťovna se připravila na nový Občanský zákoník a upravila své všeobecné pojistné podmínky, návrhy 
pojistných smluv, postupy při likvidaci škodných událostí, tiskopisy, vnitřní předpisy pojišťovny aj. v souladu 
s legislativou platnou na území ČR s účinností od 01. 01. 2014. V žádném případě není ohrožena a splňuje 
podmínky a požadavky pro řádnou činnost. Je pořád pro členy ČMMJ stabilizačním prvkem. 

Na závěr chci poděkovat ještě jednou celému kolektivu pojišťovny a zvlášť ředitelce Ing. Lence Zumrové, MBA, 
dále Dozorčí radě, kterou v roce 2013 velice dobře řídila Ing. Iva Dvořáková a zároveň všem členům předsta-
venstva pojišťovny. Všichni jsme si vědomi toho, že řídíme pojišťovnu myslivců a pracujeme pro myslivce. Vše 
v rámci platných zákonů a směrnic, ale se znalostí problémů myslivosti a našich pojištěných osob. Děláme 
společně vše proto, aby byli spokojeni i akcionáři, i když pojišťovna nebyla založena pro tvorbu zisku, ale pro 
zabezpečení služby pro členy ČMMJ – zajistit kvalitní a cenově dostupné pojištění pro řadové myslivce. A to 
plníme!

V Praze dne 8. 4. 2014 Ing. Miroslav Kraus
  předseda představenstva

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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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  

Akcie celkem: 
89 500 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1 000 Kč 
15 000 ks akcií zaknihované v nominální hodnotě 1 100 Kč 

Akcionáři: 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
drží více než 10 % akcií, celkem 53,30 % 

INTERLOV PRAHA, s.r.o.
drží více než 10 % akcií, celkem 46,70 %

I. ZÁKLADNÍ ÚDA JE O SPOLEČNOSTI
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Zastupování společnosti:
Jménem pojišťovny ve všech věcech jednají společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dal-
ších členů představenstva pojišťovny.
Podepisování za pojišťovnu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu pojiš-
ťovny připojí svůj podpis společně předseda představenstva pojišťovny a některý z dalších členů předsta-
venstva pojišťovny.

Internetové stránky pojišťovny:
www.halali-pojistovna.cz
www.psipojisteni.cz

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

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

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

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

9.  Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 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  
(přílohy 1 zákona o pojišťovnictví) 
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, 
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 
d) ostatní.

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

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Složení představenstva:

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

Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D.
člen představenstva  
zastupuje akcionáře INTERLOV PRAHA, s.r.o.

JUDr. Jiří Vaněk 
člen představenstva 
zastupuje akcionáře ČMMJ, z.s.

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

JUDr. Jiří Kšica
člen představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ, z.s.

Ing. Petr Černík
člen představenstva
zastupuje akcionáře INTERLOV PRAHA, s.r.o.

Ing. Lenka Zumrová, MBA
člen představenstva
zastupuje akcionáře ČMMJ, z.s.

Složení dozorčí rady:

Ing. Iva Dvořáková 
předsedkyně dozorčí rady
za akcionáře ČMMJ, z.s.  

Vlastislav Lexa 
člen dozorčí rady 
za akcionáře ČMMJ, z.s.    

Ing. Vladimír Zelina
člen dozorčí rady
za akcionáře ČMMJ, z.s.

Ing. Roman Urbanec, Ph. D.
člen dozorčí rady
za akcionáře ČMMJ, z.s.     

Ing. Michal Zubíček
člen dozorčí rady
za akcionáře INTERLOV PRAHA, s.r.o.

JUDr. Václav Plachý
člen dozorčí rady
za akcionáře ČMMJ, z.s

II. ÚDA JE O ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Českomoravská myslivecká jednota, z.s.  

Akcionář Českomoravská myslivecká jednota, z.s., je občanské sdružení, jejichž členové mají rozhodu-
jící podíl na výkonu práva myslivosti a myslivecké činnosti v celé České republice.   

Sdružuje na podkladě dobrovolného členství v myslivecké organizaci téměř 70 tis. myslivců z České 
republiky. Organizuje pro své členy odborné kurzy, jejichž součástí jsou i přednášky o střelectví a zajišťuje 
praktická cvičení se zacházením 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 pojišťov-
ně, velký význam ve vztahu k bezpečnějšímu provádění myslivecké, lovecké a střelecké činnosti pojištěnců. 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., se rovněž podílí na vytváření podmínek pro výkon práva myslivos-
ti na celém území republiky, na tvorbě legislativních norem pro mysliveckou činnost nebo podle reálného 
vývoje myslivosti v praxi předkládá návrhy na potřebnou právní úpravu. Myslivost a provádění výkonu prá-
va myslivosti je vždy spojena s určitými riziky, jako například s důsledky nesprávné manipulace s loveckými 
zbraněmi a střelivem a úrazy myslivců při myslivecké činnosti a péči o zvěř v honitbách. HALALI, všeobecná 
pojišťovna, a.s., pokrývá výše uvedená rizika a spolu s majoritním akcionářem má mimořádný zájem  
na odpovídajícím servisu pro pojištěné myslivce v České republice, kteří jsou z převážné části pojištěni 
právě u pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.   

INTERLOV PRAHA, s.r.o.  

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

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

III. NAŠI AKCIONÁŘI

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Ke dni 31. 12. 2013 byla dle § 66a, odst. 9, zák. č. 513/1991Sb, obchodní zákoník, v platném znění, 
vypracována zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ze dne 8. dubna 2014 a přezkoumána 
dozorčí radou HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

           
  

Obchodní činnost
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., je zaměřena převážně na pojistné produkty související s prová-

děním myslivosti, zejména pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., kterým poskytuje pojištění  
na základě skupinových pojistných smluv:
•	 Skupinová	pojistná	smlouva	o	pojištění	odpovědnosti	za	škody	SPSO	2010
•	 Skupinová	pojistná	smlouva	o	úrazovém	pojištění	osob	při	myslivecké	činnosti	SPSU	2010,

Členové Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., si mohou dále individuálně sjednat připojištění úrazu 
při provádění myslivosti, nebo pojištění trvalých následků úrazu vzniklých při veškeré činnosti ve volném 
čase (ve spolupráci s pojišťovnou ERGO pojišťovna, a. s.).

Klientům, kteří nejsou členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., je nabízeno pojištění odpověd-
nosti za škody při výkonu práva myslivosti (dlouhodobé nebo krátkodobé). 

V uplynulém roce byl vytvořen nový pojistný produkt Pojištění uživatelů honiteb - pojištění odpověd-
nosti za škody, za které odpovídá uživatel honitby (držitel / nájemce honitby; právnická / fyzická osoba). 
K tomuto pojištění lze volitelně sjednat doplňkové pojištění loveckých psů (léčebné výlohy, uhynutí / utra-
cení psa). Produkt je určen široké myslivecké veřejnosti.

Mimo oblast myslivosti pojišťovna nabízela klientům pojištění psů (loveckých i společenských plemen), 
pojištění nemovitostí a domácností.

Na základě požadavků klientů byl pojistný produkt pojištění psů inovován – pojišťovna nabízí pojištění 

IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDA JÍCÍ 
A OVLÁDANOU OSOBOU PRO ROK 2013 

V. INFORMACE O ČINNOSTI HALALI, 
všeobecná pojišťovna, a.s., v roce 2013

OVLÁDANÁ OSOBA 
HALALI, všeobecná  

pojišťovna, a.s.

PROPOJENÁ OSOBA 
INTERLOV PRAHA, s.r.o.

PROPOJENÁ OSOBA 
Služby myslivosti s.r.o.

PROPOJENÁ OSOBA 
Myslivost, s.r.o.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Českomoravská  

myslivecká jednota, z.s.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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psů na léčebné výlohy i pro psy bez průkazu původu (pro psy s průkazem původu kromě léčebných výloh 
i na uhynutí / utracení psa a odpovědnost za škody). Produkt je určen široké veřejnosti – chovatelům psů.

Inovovány byly i pojistné produkty pojištění nemovitostí a domácností tak, aby odpovídaly aktuálním 
potřebám klientů a podmínkám na trhu.

Zhodnocení jednotlivých odvětví pojištění:
Pojištění odpovědnosti

V	loňském	roce	využívali	i	nadále	členové	Českomoravské	myslivecké	jednoty,	z.s.,	pojištění	do	států	EU	
a EHP, které mají zahrnuté v rámci Skupinové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody SPSO 2010. 
V roce 2013 se snížil počet pojišťovaných zahraničních lovců proti předcházejícímu roku. 

Pojištění úrazové
Úrazové pojištění, které mají sjednáno pouze členové Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., má 

nejvyšší počet pojistných událostí ze všech ostatních pojistných produktů. I v roce 2013 mají tyto úrazy 
nárůstový charakter. 

Pojištění majetku
V nabídce majetkového pojištění bylo nabízeno pojištění psů, domácností a nemovitostí.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem byla s koncem roku 2013 ukončena Skupinová pojistná 

smlouva o pojištění majetku členů ČMMJ – loveckých psů SPSM 2010. Pojištění psů je dále nabízeno jako 
individuální pojistné smlouvy.

Předpokládaný výhled podnikatelské činnosti v následujícím období
Trvalý trend úbytku členů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., znamená pro pojišťovnu z pohledu 

jejího rozvoje jasný signál nutnosti aktivního rozšiřování pojistného kmene o nové skupiny klientů.

Podíl jednotlivých odvětví pojištění

pojištění odpovědnosti pojištění úrazu pojištění majetku

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se bude v následujícím období zaměřovat na tyto hlavní oblasti:
a) výstavbu kvalitní produktivní obchodní sítě,
b) pojišťování široké veřejnosti (pojištění psů, domácností a nemovitostí), 
c) tvorbu nových atraktivních pojistných produktů.

Likvidace pojistných událostí 
V roce 2013 pojišťovna i nadále věnovala mimořádnou pozornost plnění úkolu zrychlení kvalifikované-

ho vyřizování pojistných událostí. Na počátku roku 2013 zůstalo z předchozího období nezlikvidovaných 
celkem 145 pojistných událostí. V průběhu roku bylo nahlášeno celkem 520 nových pojistných událostí. 
Z toho bylo zlikvidováno celkem 489 pojistných událostí, a to 9 pojistných události z roku 2010, 22 po-
jistných událostí z  roku 2011, 57 pojistných událostí z roku 2012 a 401 pojistných událostí z roku 2013. 
Z uvedeného vyplývá, že k úplné likvidaci a odškodnění zůstává nevyřízeno 57 pojistných událostí z doby 
před rokem 2013 a 119 z roku 2013, tj. celkem 176 pojistných událostí. Na krytí předpokládaných nákladů 
na tyto škody byly vytvořeny odpovídající technické rezervy, a to včetně externích nákladů na likvidaci.

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

2013

  odpovědnost   úraz   majetek

2012

  odpovědnost   úraz   majetek

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
11



Druh finančního 
umístění

Stav k 
31. 12. 2013

Stav k 
31. 12. 2012

Výnosy k 
31. 12. 2013

Výnosy k 
31. 12. 2012

Pozemky a stavby 148 000 148 000 3 167 2 166

Cenné papíry 26 710 27 156 129 320

Termínované vklady 26 431 33 283 157 228

Druh pojistně technické rezervy Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2012

Rezerva na nezasloužené pojistné 1 351 1 347

Rezerva na pojistná plnění 14 318 12 301

Celkem 15 669 13 648

Pojistně-technické rezervy

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

Technické rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 2013 byly vytvořeny v celkové hrubé výši 14 318 tis. Kč, 
z toho nahlášené a nezlikvidované pojistné události činily 9 733 tis. Kč a vzniklé a dosud nenahlášené po-
jistné události činily 4 585 tis. Kč. Podíl zajistitelů na této rezervě je ve výši 2 086 tis. Kč.

Pojistně-technické rezervy vytvořené v roce 2013 spolehlivě prokazují schopnost pojišťovny pohotově 
vypořádat své závazky z  provozovaného pojištění vůči pojištěným osobám. Pojistně-technické rezervy jsou 
umístěny jednak jako depozita u bank na termínovaných vkladech a dále jsou kryty nákupem dluhových 
cenných papírů. Finanční umístění a jejich diverzifikace je prováděna v souladu s vyhláškou MF ČR č. 
434/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 
v platném znění, s přihlédnutím k jejich bezpečnému umístění a výnosnosti. 

Přehled o výnosech z finančního umístění podává následující tabulka:
(v tis. Kč)

Zajištění
Zajištění pro rok 2013 bylo sjednáno nadále jako excess of loss. Vlastní vrub pojišťovny je ve výši  

3 000 tis. Kč. HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., má zajistnou smlouvu sjednanou se Swiss Re Europe SA, 
Luxembourg, Niederlassung Deutschland. Zajistná smlouva je uzavřena pro odvětví pojištění odpovědnosti.

Solventnost
Schopnost pojišťovny uhrazovat ve stanoveném čase všechny závazky vyplývající z uzavřených pojist-

ných smluv byla v roce 2013 následující:   

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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(v tis. Kč) 

Skutečná míra solventnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se v průběhu celého roku 2013 pohybova-
la ve výši nad stanovenou potřebnou mírou solventnosti.
Veškeré pojistné výpočty a údaje byly ověřeny odpovědným pojistným matematikem pojišťovny. 

Základní kapitál
Výše základního kapitálu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., je ke dni 31. 12. 2013 ve výši 106 000 tis. Kč 

a je v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví a harmonizací právních norem ČR s legislativou Evropské 
unie. 

Rezervní fond 
Rezervní fond akciové společnosti je naplňován v souladu se stanovami společnosti.
(v tis. Kč)

175 921139 146

3 413

2009 2010 2011 2012 2013

180 447

4 453

181 246

4 252

179 930

4 048 3 879

potřebná míra 
solventnosti

skutečná míra
solventnosti

2 266

2009

2 386

2010

2 676

2011

2 792 2 963

2012 2013
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Zisk a jeho rozdělení
Hospodářský výsledek pojišťovny byl vykázán ve výši 2 022 tis. Kč, s ohledem na daňové povinnosti 

představuje čistý zisk ve výši 1 785 tis. Kč. Z této částky bude proveden příděl do rezervního fondu pojiš-
ťovny ve výši 5 %, což představuje částku 89 tis. Kč. Zůstatek čistého zisku bude rozdělen mezi akcionáře 
v poměru jejich kapitálové účasti v pojišťovně ke dni 31. 12. 2013. Majoritní akcionář Českomoravská  
myslivecká jednota, z.s., obdrží, po zdanění 15 % daní z dividend, dividendy ve výši 768 tis. Kč a INTERLOV 
PRAHA, s.r.o., obdrží dividendy ve výši 792 tis. Kč. 

 

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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VI. ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2013

 
2013 2013 2013

2012
Hrubá výše Úprava Čistá výše

I. AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: 2 446 1895 551 973
a) zřizovací výdaje 53 53 0 0
b) goodwill
C. Finanční umístění (investice) 201 141 0 201 141 208 439
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: 148 000 0 148 000 148 000
a) provozní nemovitosti 148 000 0 148 000 148 000
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 finanční umístění 53 141 0 53 141 60 439
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
2. Dluhové cenné papíry 26 710 0 26 710 27 156
3. Finanční umístění v investičních sdruženích
4. Ostatní půjčky
5. Depozita u finančních institucí 26 431 0 26 431 33 283
6. Ostatní finanční umístění
IV. Depozita při aktivním zajištění

D. Finanční umístění životního pojištění,  
je-li nositelem investičního rizika pojistník

Legenda
2013 2013 2013

2012
Hrubá výše Úprava Čistá výše

E. Dlužníci 5 983 314 5 669 2 598
I. Pohledávky z operací přímého pojištění 4 265 226 4 039 1 822
1. Pohledávky za pojistníky, z toho: 4 265 226 4 039 1 822
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: 1 718 88 1 630 776
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, vekterých má účetní jednotka podstatný vliv
F. Ostatní aktiva 12 775 5 604 7 171 4 373

I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky  
a stavby (nemovitosti), a zásoby 7 467 5 604 1 863 2 654

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 5 275 0 5 275 1 718
III. Jiná aktiva 33 0 33 1

G. Přechodné účty aktiv 277 0 277 482
I. Naběhlé úroky a nájemné
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tomo dděleně: 82 0 82 147

a) v životním pojištění
b) v neživotním pojištění 82 0 82 147

III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 195 0 195 335
a) dohadné položky aktivní

AKTIVA CELKEM 222 622 7 813 214 809 216 865

Rozvaha k 31. prosinci 2013 (v tis. Kč) 
Sídlo společnosti: Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Legenda 2 013 2 012

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál 0 179 930 0 181 246

I. Základní kapitál, z toho: 0 106 000 0 106 000

a) změny základního kapitálu

b)  Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obch. podíly 
s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li ji, 
s uvedením jejich účet.hodnoty)

II. Emisní ážio

III. Rezervní fond na nové ocenění

IV. Ostatní kapitálové fondy 0 69 182 0 69 035

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 0 2 963 0 2 792

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

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 0 1 785 0 3 419

B. Podřízená pasiva

C. Technické rezervy 0 13 583 0 13 648

1. Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše 1 351 0 0 0

b) podíl zajišťovatelů (-) 0 1 351 0 1 347

2. Rezerva pojistného životních pojištění

a) hrubá výše

b) podíl zajišťovatelů (-)

3. Rezerva na pojistná plnění

a) hrubá výše 14 318 0 0 0

b) podíl zajišťovatelů (-) 2 086 12 232 0 12 301

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 (-)

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

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Legenda 2 013 2 012

F. Depozita při pasivním zajištění

G. Věřitelé 0 21 258 0 21 862

I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho: 0 595 0 1 180

a) závazky vůči ovládaným osobám

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

II. Závazky z operací zajištění, z toho: 0 109 0 0

a) závazky vůči ovládaným osobám

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

V. Ostatní závazky, z toho: 0 20 554 0 20 682

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 0 19 819 0 19 937

b) závazky vůči ovládaným osobám

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

VI. Garanční fond Kanceláře

H. Přechodové účty pasiv 0 38 0 109

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 0 38 0 96

II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:

a) dohadné položky pasivní 0 0 0 13

PASIVA  CELKEM 0 214 809 0 216 865

Odesláno 
dne:

25. 03. 
2014

Razítko a podpis statutárního orgánu 
pojišťovny

Osoba odpovědná za 
účetnictví (jméno a podpis)

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

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis)

Lucie Stejskalová, DiS.
tel.: 224 947 433

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Základní 
kapitál

Vlastní 
akcie

Emisní 
ážio

Rezervní 
fondy

Kapitálové 
fondy

Oceňovací 
rozdíly

Zisk 
(ztráta) Celkem

ZŮSTATEK K 1. 1. 2012 106 000 0 0 2 676 0 69 479 2 322 180 477

Opravy významných nesprávností 0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do hospodářského 
výsledku

0

Čistý zisk/ztráta za účetní období *) 3 419 3 419

Dividendy -2 322 -2 322

Převody do fondů 116 116

Použití fondů 0

Emise akcií 0

Snížení základního kapitálu 0

Nákupy vlastních akcií 0

Ostatní změny -444 -444

ZŮSTATEK K 31. 12. 2012 106 000 0 0 2 792 0 69 035 3 419 181 246

ZŮSTATEK K 1. 1. 2013 106 000 0 0 2 792 0 69 035 3 419 181 246

Opravy významných nesprávností 0

Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly 
nezahrnuté do hospodářského 
výsledku

0

Čistý zisk/ztráta za účetní období 1 785 1 785

Dividendy - 3 419 -3 419

Převody do fondů 171 171

Použití fondů 0

Emise akcií 0

Snížení základního kapitálu 0

Nákupy vlastních akcií 0

Ostatní změny 147 147

ZŮSTATEK K 31. 12. 2013 106 000 0 0 2 963 0 69 182 1 785 179 930

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013
(v tis. Kč)
Sídlo společnosti: 
Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1
IČ: 60192402

*) *) 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.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2013
(v tis. Kč) 
Sídlo společnosti: 
Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1
IČ: 60192402

Legenda
2013 2013 2013 2012

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

I.	TECHNICKÝ	ÚČET	K	NEŽIVOTNÍMU	POJIŠTĚNÍ x x x x

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

a) předepsané hrubé pojistné 21 550 x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 969 20 581 x x

c)  změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 
(+/-) 4 x x x

d)  změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl 
zajišťovatelů (+/-) 4 20 577 20 817

2.  Převedené výnosy z finančního umístění (investic) 
z Netechnického účtu (položka III.6.) x x 286 548

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x

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

a) náklady na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše 8 353 x x

ab) podíl zajišťovatelů (-) 8 353 x 5 825

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

ba) hrubá výše 2 017 x x x

bb) podíl zajišťovatelů (-) 2 086 -69 8 284 3 380

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 771 x x

b)  změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x -65 x x

c) správní režie x 7 979 x x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x 8 685 10 228

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x 80

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

10.  Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu 
k neživotnímu pojištění (položka III.1.) x x 3 894 7 677

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
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Legenda
2013 2013 2013 2012

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

II.	TECHNICKÝ	ÚČET	K	ŽIVOTNÍMU	POJIŠTĚNÍ x x x x

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

a) předepsané hrubé pojistné x x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) x x x

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

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

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

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

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

bb) výnosy z ostatních investic x x

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

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x

3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) x x

4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x

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

a) náklady na pojistná plnění: x x x x

aa) hrubá výše x x x

ab) 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

ab) podíl zajišťovatelů (-) x x

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění x

7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x

8. Čistá výše provozních nákladů: x x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x x x

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

c) správní režie x x x

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

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

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

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

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

10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) x x

11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x

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

13.  Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu 
pojištění (položka III.2.) x x
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Legenda
2013 2013 2013 2012

Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek

III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x

1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) x x 3 894 7 677

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

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

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

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

x x x x

ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 3 167 x x x

bb) výnosy z ostatních investic 286 3 453 x x

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

d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) x 0 3 453 2 714

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

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

a)  náklady na správu finančního umístění (investic),  
včetně úroků x 57 x x

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

c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) x 12 69 65

6.  Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet 
k neživotnímu pojištění (položka I.2.) x x 286 548

7. Ostatní výnosy x x 176 449

8. Ostatní náklady x x 5 133 6 161

9. Daň z příjmů z běžné činnosti x x 237 634

10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x 1 798 3 432

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 13

16. Zisk nebo ztráta za účetní období x x 1 785 3 419

Odesláno 
dne:

25. 03. 
2014

Razítko a podpis statutárního orgánu 
pojišťovny

Osoba odpovědná za 
účetnictví (jméno a podpis)

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

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis)

Lucie Stejskalová, DiS.
tel.: 224 947 433

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
21



V Praze dne 8. dubna 2014

VII. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

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

I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., (dále jen „společnost“), byla zapsána do obchodního rejstříku dne  
11. listopadu 1993, IČ: 60192402.

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2013 jsou:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, obchodní podíl 
53,30 %.

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

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 11. 10. 1993.

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

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

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

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

13.  Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12  
(přílohy 1 zákona o pojišťovnictví) 
a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, 
c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 
d) ostatní.

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

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2013:
Členové představenstva
Předseda: Ing. Miroslav Kraus
Členové:  Ing. Jaroslav Kostečka, Ph. D.
	 	 JUDr.	Jiří	Vaněk
  Ing. Josef Vlášek
	 	 JUDr.	Jiří	Kšica
  Ing. Petr Černík
  Ing. Lenka Zumrová, MBA

Dle obchodního rejstříku jménem společnosti ve všech věcech jednají společně předseda představenstva 
pojišťovny a některý z dalších členů představenstva pojišťovny HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Po-
depisování 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 společnosti udělilo dne 3. 10. 2011 Ing. Lence Zumrové, ředitelce pojišťovny, podle čl. 6, 
odst. 2, písm. a) stanov společnosti, plnou moc, aby jménem pojišťovny jednala a podepisovala samostat-
ně s výjimkou zcizování či zatěžování nemovitostí pojišťovny.

Členové dozorčí rady
Předsedkyně: Ing. Iva Dvořáková
Členové:  p. Vlastislav Lexa
  Ing. Vladimír Zelina
	 	 Ing.	Roman	Urbanec,	Ph.	D.
  Ing. Michal Zubíček
	 	 JUDr.	Václav	Plachý

Dne 7. 11. 2011 představenstvo společnosti na svém zasedání odsouhlasilo, aby  činnost výboru pro audit 
vykonávala dozorčí rada HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

I. 2. Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry společnosti v souladu se zákonem 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), zákonem č. 37/2004 
Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném znění, včetně příslušných prováděcích vyhlá-
šek a v souladu s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy. 

I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky
Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky společnost postupovala v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
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ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou pojišťovnami (dále jen „vyhláška č. 502/2002 Sb.“), českými účetními standardy pro účetní jednot-
ky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy. Účetnictví 
společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

I. 4. Důležité účetní metody
a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizo-
vací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen. 

Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání hmotného a nehmotného 
majetku.

b)  Finanční umístění (investice)

Pozemky a stavby (nemovitosti)
Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k okamžiku pořízení účtovány v pořizovací ceně. Pozemky a stavby 
(nemovitosti) se neodpisují. 

Pozemky a stavby (nemovitosti) jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálnou hod-
notou 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 prově-
řuje, zda ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) v účetnictví odpovídá jejich reálné hodnotě.
Reálná hodnota pozemků a staveb (nemovitostí) je snížena o skutečné náklady na jejich prodej, a to v pří-
padě, že k okamžiku sestavení účetní závěrky byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo budou 
prodány nejpozději do 3 měsíců.

Změna reálné hodnoty pozemků a staveb (nemovitostí) se účtuje rozvahově.

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

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

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných papírů. Prémie či diskont jsou 
rozpouštěny do výkazu zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové míry.
Amortizované dluhové cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceněny na reálnou hodnotu.
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Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo  
na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamži-
ku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se blížícímu tomuto datu. Není-li 
tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena 
metodou kvalifikovaného odhadu.

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

Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Změna reálné hodnoty dluhových cenných papírů 
realizovatelných se účtuje výsledkově.

Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou 
měnu aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB a kurzový rozdíl se stává součástí přecenění reálnou hodnotou.

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

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

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

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

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

e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Časově rozlišené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání po-
jistných smluv v průběhu běžného účetního období, které se vztahuje k výnosům následujících účetních 
období. Ke konci účetního období společnost posuzuje přiměřenost výše časově rozlišených pořizovacích 
nákladů na základě testu postačitelnosti pojistného.
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– Neživotní pojištění
Částka časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy v neživotním pojištění vychází z celko-
vé výše nákladů na pořízení pojistných smluv vzniklých v běžném účetním období a je vypočtena na zákla-
dě poměru hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné k datu účetní závěrky k předepsanému hrubému 
pojistnému za účetní období. Částky časového rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy jsou 
stanoveny pro jednotlivá odvětví neživotních pojištění.

f) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň 
zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré 
doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, pří-
padně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, 
ve kterém bude daňový závazek nebo pohledávka uplatněna.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňo-
vém uplatnění v následujících účetních obdobích.

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

h) Rezerva na pojistná plnění
Rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné 
události:
– hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované (RBNS),
– do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR).
Výše rezervy na pojistná plnění, vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce účetního období,  
je stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných pro jednotlivé pojistné události.
U	pojistných	událostí,	které	do	konce	účetního	období	vznikly,	ale	nebyly	hlášeny,	se	rezerva	stanovuje	
metodou Chain-Ladder.

Rezerva na pojistná plnění zahrnuje rovněž odhad veškerých souvisejících externích a interních nákladů  
na likvidaci pojistných událostí.
Rezerva se snižuje o reálnou hodnotu návratných regresů uplatněných vůči viníkům pojistných událostí, 
případně vůči jiným pojišťovnám, z titulu pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo 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 zá-
kladě informací, které jsou k datu sestavení účetní závěrky k dispozici, konečná výše závazků se může lišit 
v důsledku následných událostí nebo nově zjištěných skutečností, které mohou mít za následek významné 
změny konečných hodnot. Změny ve výši rezerv se zohledňují v účetní závěrce toho období, ve kterém jsou 
zjištěny. Použité postupy a metody odhadů jsou pravidelně prověřovány. 
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i) Podíl zajišťovatelů na pojistně technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v hrubé výši, s výjimkou technické rezervy  
na pojistná plnění, kde je zohledněn podíl zajistitele podle příslušné zajistné smlouvy, způsobu zúčtování 
se zajistitelem a s přihlédnutím k principu opatrnosti. Zajistná smlouva je uzavřena jen pro odvětví pojištění 
odpovědnosti u Swiss Re Europe SA, Luxembourg, Niederlassung Deutschland.

j) Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Rezervy jsou určeny ke krytí rizik, ztrát a jiných případných závazků, které jsou jasně definovány a jejichž 
vznik je pravděpodobný nebo jistý, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou.

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

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

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

n) Náklady a výnosy 
– z  finančního umístění
Způsob účtování o nákladech a výnosech z finančního umístění a jejich rozdělení mezi technickou a ne-
technickou část:
Náklady a výnosy ze složek  finančního umístění jsou prvotně zaúčtovány na netechnický účet a ke konci 
účetního období je jejich poměrná část následně převedena na technický účet neživotního pojištění.

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

– ostatní 
Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet 
neživotního pojištění. Náklady a výnosy, které není možno jednoznačně přiřadit, jsou primárně zaúčto-
vány na netechnický účet a následně převedeny na technický účet neživotního pojištění. Jako klíč k jejich 
přerozdělení jsou použity odpovídající rozvrhové základny. Převedeny nejsou pouze položky, které přímo 
nesouvisí s pojištění a zajištěním.
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o) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který je 
platný ke dni vzniku účetního případu, případně kurzem, za jaký byla transakce realizována.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kurzu ČNB, platného 
k danému dni. Pokud nebylo výše uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově.

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

I. 5. Změny a odchylky od účetních metod a postupů
V roce 2013 společnost neprovedla žádné změny účetních metod a postupů, které by měly významný do-
pad do hospodářského výsledku, a během účetního období nepoužila žádných odchylek od těchto metod 
a postupů.

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

Společnost je vystavena pojistnému riziku přirozeně vyplývajícímu z upsaných pojistných smluv a dalším 
rizikům, zejména tržnímu, úvěrovému, operačnímu, likvidity a koncentrace.

a) Pojistné riziko 
Pojistné riziko vyplývá z nejistoty, týkající se období, frekvence a výše škod krytých pojistnými smlouvami. 
K nejvýznamnějším patří riziko z nedostatečné výše technických rezerv a riziko plynoucí z nepřiměřené 
výše pojistného. 

Výše pojistného se stanoví a upravuje na základě pojistně historických předpokladů, matematických me-
tod, konkurenčního prostředí a dosavadního škodného průběhu.

Na rezervy a stanovení jejich výše se mohou podílet zejména rizika trendu, odhadu, změny předpokladů 
apod. K minimalizaci těchto rizik při stanovení dostatečné výše rezerv jsou využívány analýzy citlivosti  
na změny předpokladů a testy přiměřenosti rezerv. 

K řízení pojistného rizika společnost využívá interní směrnice, stanovení výše technických rezerv a přimě-
řenou strategii zajištění. 

– Koncentrace pojistného rizika
Koncentrace pojistného rizika může existovat v případě, že určitá událost nebo série událostí může vý-
znamně ovlivnit závazky společnosti. Tato koncentrace může vzniknout z jedné pojistné smlouvy nebo 
malého počtu souvisejících smluv a váže se k okolnostem, které byly důvodem vzniku významných závaz-
ků. Koncentrace pojistného rizika může nastat v případě vzniku málo frekventovaných událostí velkého 

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Výroční zpráva 2013
34



20 let

rozsahu (např. živelní pohromy), nebo v případě vedení závažných soudních sporů, či v případě změny 
legislativy.

Vzhledem k zaměření společnosti převážně na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
práva myslivosti není společnost významně vystavena koncentraci pojistného rizika.

U	úrazového	pojištění	je,	z	důvodu	vyššího	zastoupení	klientů	ve	starší	věkové	kategorii,	společnost	vysta-
vena riziku vyšší pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí u těchto klientů. 

– Koncentrace z územního hlediska
Upisovaná	rizika	se	nachází	převážně	na	území	České	republiky.	Riziko,	kterému	je	společnost	vystavena,	
není z geografického hlediska významně koncentrované.

b) Tržní riziko
Tržní riziko je soustavně sledováno a řízeno. Podstatná část finančního majetku je držena ve formě krátko-
dobých depozit u finančních institucí a likvidních dluhových cenných papírů vydaných Českou republikou. 

– Úrokové riziko
Vzhledem k tomu, že společnost umísťuje svá aktiva do finančních nástrojů s pevnou úrokovou sazbou, 
není společnost přímo vystavena riziku z výkyvů úrokových sazeb.

Společnost je však vystavena nepřímo úrokovému riziku, a to v důsledku dlouhodobě nízkých tržních úro-
kových sazeb. Společnost na základě analýzy peněžních toků sestavuje portfolia finančních investic s cílem 
maximalizace výnosů s podmínkou maximální bezpečnosti investic.

– Riziko volatility cen
Jedná se o riziko, kdy se hodnota finančního nástroje mění v důsledku změn tržních cen. Vzhledem k charakte-
ru finančních nástrojů, užívaných společností k finančnímu umístění, není společnost tomuto riziku vystavena. 

– Měnové riziko
Společnost usměrňuje svá měnová rizika prostřednictvím finančního umístění do finančních nástrojů v čes-
ké měně. Riziko negativního vývoje kursu české měny vůči světovým měnám je průběžně vyhodnocováno. 

c) Úvěrové riziko
Společnost je vystavena úvěrovému riziku, které vyplývá z neschopnosti protistrany uhradit splatné částky 
v plné výši.

Úvěrové riziko je omezené externími limity pro skladbu finančního umístění (Vyhláška č. 434/2009 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví).

d) Riziko pohledávek
Riziko pohledávek vyplývá z neschopnosti druhé strany uhradit společnosti splatné částky v plné výši.
V případě vzniku jednotlivé pohledávky z pojištění vyšší než 1 500,- Kč je pohledávka vymáhána ve spolu-
práci s externími právníky.
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Dlužné pojistné se průběžně sleduje a způsob tvorby opravných položek je popsaný v bodě I. 4. (c). 

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

e) Operační riziko
Operační riziko je riziko potenciální ztráty vyplývající z chybějících nebo nedostatečných interních procesů, 
lidských zdrojů a systémů nebo z jiných příčin, které mohou vznikat jak v důsledku vnitřních, tak vnějších 
událostí.

Společnost analyzuje tato rizika a navrhuje úpravy pracovních postupů a procesů s cílem eliminace událostí 
nesoucích ztrátu z titulu operačních rizik.

f) Riziko likvidity
Společnost je vystavena denním požadavkům na likviditu, které vyplývají z pojistných plnění. Riziko likvidity 
znamená, že hotovost na zaplacení závazků nemusí být k dispozici v čase splatnosti za přiměřené náklady. 
Potřeba likvidity se nepřetržitě monitoruje za účelem zabezpečení potřebných zdrojů. 
Společnost má k dispozici různé zdroje financování a v souladu s platnou legislativou drží dostatečnou část 
finančního umístění v likvidních finančních nástrojích.

I I . DOPLŇUJÍCÍ ÚDA JE K ROZVAZE

II. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek společnosti tvořily k 31. prosinci 2013 následující položky:

Položka Software Průmyslová 
a podobná 

práva

Zřizovací 
výdaje

Celkem

Pořizovací cena k 1. 1. 2013 2 393 - 53 2 446

Přírůstky 0 - - 0

Úbytky 0 - - 0

Pořizovací cena k 31. 12. 2013 2 393 - 53 2 446

Oprávky k 1. 1. 2013 1 420 - 53 1 473

Odpisy 422 - - 422

Úbytky oprávek 0 - - 0

Oprávky k 31. 12. 2013 1 842 - 53 1 895

Zůstatková cena k 1. 1. 2013 973 - - 973

Zůstatková cena k 31. 12. 2013 551 - - 551
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II. 2. Finanční umístění (investice)
a) Pozemky a stavby (nemovitosti)

Provozní
rok

2013 2012

Pozemky 7 057 7 057

Oceňovací rozdíly 31 646 31 646

Stavby 38 003 38 003

Oceňovací rozdíly 71 294 71 294

Celkem provozní pozemky a stavby 
v reálné hodnotě

148 000 148 000

Poslední ocenění pozemků a staveb (nemovitostí) posudkem znalce č. 026/4637/11 bylo provedeno  
ke dni 31. prosinci 2010. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že toto ocenění nemovitostí odpovídá 
reálné hodnotě nemovitostí k rozvahovému dni účetní závěrky.

b) Dluhové cenné papíry 

Položka
Reálná hodnota Pořizovací cena

2013 2012 2013 2012

Pokladniční poukázky 21 986 21 959 21 984 21 934

Hypotéční zástavní listy 2 207 1 121 2 106 1 095

Dluhopisy 2 517 4 076 2 483 4 036

Celkem 26 710 27 156 26 573 27 065

V průběhu roku 2013 docházelo k dalšímu snižování úrokových sazeb u státních pokladničních poukázek, 
proto vedení pojišťovny rozhodlo o nákupu hypotéčních zástavních listů a kotovaných dluhopisů. 
Účetní metody používané k účtování o dluhových cenných papírech a depozitech u finančních institucí jsou 
popsány v kapitole I.4. (b).
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c) Depozita u finančních institucí

 Položka
Rok

2013 2012

Komerční banka 4 518 8 405

Česká spořitelna 2 359 2 359

Raiffeisen Bank 346 346

UniCredit	Bank 7 151 7 153

Sberbank 12 057 15 020

Celkem 26 431 33 283

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

II. 3. Pohledávky

K 31. 12. 2013 Pohledávky 
za pojistníky

Pohledávky 
za pojišťova-
cími zprostř.

Pohledávky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
pohledávky

Celkem

Ve splatnosti 4 039 - - 1 718 5 757

Po splatnosti 226 - - - 226

Celkem 4 265 - - 1 718 5 983

Výše opravné položky 226 - - 88 314

Čistá výše celkem 4 039 - - 1 630 5 669

V pohledávkách z přímého pojištění ve splatnosti představuje nejvyšší položku pohledávka vůči ČMMJ, z.s.,  
ve výši 3 678 tis. Kč, která byla uhrazena dne 30. 1. 2014. Zbývající pohledávky z přímého pojištění představují 
celkovou částku ve výši 361 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti jsou evidovány v celkové výši 226 tis. Kč a předsta-
vují regresy a přeplatek pojistného plnění. Na tyto pohledávky byly vytvořeny opravné položky ve výši 226 tis. Kč.

Ostatní pohledávky představuje pohledávka z titulu zaplacené zálohy na daň z příjmů právnických osob  
ve výši 429 tis. Kč a dále pohledávky vůči nájemníkům.
Opravná položka ve výši 88 tis. Kč je tvořena na pohledávku za dlužné nájemné vymáhané soudní cestou.

K 31. 12. 2012 Pohledávky 
za pojistníky

Pohledávky 
za pojišťova-
cími zprostř.

Pohledávky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
pohledávky

Celkem

Ve splatnosti 1 822 - - 864 2 686

Po splatnosti 306 - - - 306

Celkem 2 128 - - 864 2 992

Výše opravné položky 306 - - 88 394

Čistá výše celkem 1 822 - - 776 2 598
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Pohledávky a závazky vůči podnikům ve skupině
a) Pohledávky a závazky vůči ostatním podnikům ve skupině

Společnost uzavřela jako ovládaná osoba s  Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., tři skupinové 
pojistné smlouvy pro pojištění jejich členů, a to na pojištění úrazu, odpovědnosti a majetku. Na základě 
těchto smluv je pohledávka pojistného z úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti k 31. 12. běžného 
roku ve  shora uvedené výši  splatná  vždy do 28. 2. následujícího roku.

II. 4. Ostatní aktiva
Ostatní aktiva v celkové výši 1 863 tis. Kč představují dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný (687 tis. Kč), 
dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný (401 tis. Kč), dlouhodobý majetek pořízený a dosud nezařa-
zený do používání (481 tis. Kč) a zásoby (294 tis. Kč). Přehled dlouhodobého hmotného majetku odepiso-
vaného je uveden v následující tabulce:

a) Dlouhodobý hmotný majetek 

Položka Stroje, přístroje 
a zařízení

Inventář Drobný 
majetek

Celkem

Pořizovací cena k 1. 1. 2013 6 265 - - 6 265

Přírůstky 37 - - 37

Úbytky 11 - - 11

Pořizovací cena k 31. 12. 2013 6 291 - - 6 291

Oprávky k 1. 1. 2013 5 255 - - 5 255

Odpisy 349 - - 349

Úbytky oprávek 0 - - -

Oprávky k 31. 12. 2013 5 604 - - 5 604

Zůstatková cena k 1. 1. 2013 1 010 - - 1 010

Zůstatková cena k 31. 12. 2013 687 - - 687

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

a) Ostatní přechodné účty aktiv

Položka 2013 2012

Náklady příštích období – leasing 0 0

Náklady příštích období – ostatní 195 335

Pořizovací náklady na pojistné 
smlouvy a provize  82 147

Celkem 277 482

Náklady příštích období – ostatní představují náklady, jako jsou předplatné, propagace a pojištění majetku 
pojišťovny, které časově souvisí s obdobím roku 2014.
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Rovněž časové rozlišení provizí a související pořizovací náklady na pojistné smlouvy se vztahují nákladově 
k roku 2014.

II. 6. Vlastní kapitál
a) Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál se skládá z 104 500 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě 
v nominální hodnotě 106 000 tis. Kč. K 31. prosinci 2013 bylo splaceno 100 % základního kapitálu, 
tj. 106 000 tis. Kč (r. 2012: 104 500 kusů kmenových akcií na jméno v celkové nominální hodnotě  
106 000 tis. Kč).

Emise Druh CP Forma Podoba Počet 
kusů

Celkový 
objem

Údaje o veřejné 
obchodovatelnosti

I. Akcie Na jméno Zaknihovaná 15 000 16 500 Neobchodovatelné

II. Akcie Na jméno Zaknihovaná 29 500 29 500 Neobchodovatelné

III. Akcie Na jméno Zaknihovaná 14 000 14 000 Neobchodovatelné

IV. Akcie Na jméno Zaknihovaná 8 545 8 545 Neobchodovatelné

V. Akcie Na jméno Zaknihovaná 21 455 21 455 Neobchodovatelné

VI. Akcie Na jméno Zaknihovaná 16 000 16 000 Neobchodovatelné

Celkem Akcie Na jméno Zaknihovaná 104 500 106 000 Neobchodovatelné

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

b) Ostatní kapitálové fondy

Položka 2013 2012

Oceňovací rozdíly z přecenění nemovitostí 69 182 69 035

Celkem 69 182 69 035

Uvedené	oceňovací	rozdíly	z	přecenění	nemovitostí	(pozemku	a	stavby)	jsou	součásti	vykázaného	vlastní-
ho kapitálu včetně k nim vypočtené odložené daně ve výši 19 412 tis. Kč. 

c) Zákonný rezervní fond

Položka 2013 2012

Zákonný rezervní fond 2 963 2 792

Celkem 2 963 2 792

Dne 25. 4. 2013 valná hromada společnosti souhlasila na základě § 217 Obchodního zákoníku o přídělu  
5 % z čistého zisku pojišťovny do rezervního fondu pojišťovny. 
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II. 7. Technické rezervy
a) Rezerva na pojistná plnění
Rezervy na pojistná plnění k 31. 12. 2013 byly vytvořeny v celkové hrubé výši 14 318 tis. Kč (v roce 2012: 
12 301 tis. Kč) z toho RBNS činily 9 733 tis. Kč (v roce 2012: 6 219 tis. Kč) a IBNR 4 585 tis. Kč (v roce 2012: 
6 082 tis. Kč). Podíl zajistitelů na této rezervě činí 2 086 tis. Kč (v roce 2012: 0 tis. Kč). 

Výsledek likvidace pojistných událostí

Rozdíl mezi výší rezervy na pojistná plnění vytvořené k 31. prosinci 2012, platbami v průběhu roku 2013 
(které se týkaly pojistných událostí zohledněných v této rezervě) a zbytkovou výší této rezervy k 31. prosinci 2013 
představuje výsledek likvidace pojistných událostí. 

Jeho výše je uvedena v následujícím přehledu:

Pojistné odvětví 2013 2012

Pojištění požáru a jiných majetkových škod 862 776

Pojištění odpovědnosti 10 640 8 685

Úrazové pojištění 2 816 2 840

Celkem 14 318 12 301

II. 8. Závazky

K 31. 12. 2013 Závazky vůči 
pojištěným

Závazky vůči 
zprostř.

Závazky 
z operací 
zajištění

Ostatní 
závazky

Celkem

Ve splatnosti 340 255 109 20 554 21 258

Po splatnosti - - - - -

Celkem 340 255 109 20 554 21 258

K 31. 12. 2012 Závazky vůči 
pojištěným

Závazky vůči 
zprostř.

Závazky
z operací 
zajištění

Ostatní 
závazky

Celkem

Ve splatnosti 778 402 - 20 682 21 862

Po splatnosti - - - - -

Celkem 778 402 - 20 682 21 862

Závazky z přímého pojištění činily celkem 595 tis. Kč (2012: 1 180 tis. Kč) z výše uvedených celkových závazků. 
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Z ostatních závazků jsou dalšími položkami závazků:

a) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 293 tis. Kč (r. 2012: 275 tis. Kč), ze kterých 
205 tis. Kč (r. 2012: 193 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 88 tis. Kč (r. 2012: 
82 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.

b) Stát – daňové závazky 
Daňové závazky činí 19 526 tis. Kč (r. 2012: 19 662 tis. Kč),  z toho 19 412 tis. Kč představují závazky z titulu 
odložené daně (r. 2012: 19 662 tis. Kč).

c) Dlouhodobé závazky (doba splatnosti nad pět let)
K datu účetní závěrky roku 2013 a 2012 společnost neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky ani závaz-
ky se zůstatkovou dobou splatností přesahující pět let.

d) Závazky z pasivního zajištění
Společnost k datu účetní závěrky roku 2013 vykazuje závazky z pasivního zajištění ve výši 109 tis. Kč  
(r. 2012: 0 tis. Kč).

II.9. Přechodné účty pasiv

Položka 2013 2012

Výdaje příštích období 38 96

Dohadné účty pasivní 0 13

Celkem 38 109

Výdaje příštích období představují očekávanou spotřebu energií v roce 2014.
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 I I I . DOPLŇUJÍCÍ ÚDA JE K VÝKAZU ZISKU 
A ZTRÁT Y

III. 1. Neživotní pojištění

Přehled o neživotním pojištění podle následujících skupin pojištění:

Položka Pojistná 
odvětví

Předepsané 
pojistné 

v hrubé výši

Zasloužené 
pojistné 

v hrubé výši

Hrubé náklady 
na pojistná 

plnění

Hrubé 
provozní 
náklady

Zajištění 
na 

excedent

Úrazové pojištění  1

2013 3 700 3 594 1 102 1 889 -

2012 3 827 4 053 1 844 1 903 -

Pojištění požáru 
a ostatních škod 
na majetku  

8,9

2013 1 848 1 190 1 599 222 -

2012 1 908 953 477 244 -

Pojištění 
odpovědnosti 13

2013 16 002 15 415 5 652 5 853 969

2012 16 750 16 133 2 527 6 477 1 602

Pojištění různých 
finančních ztrát 16

2013 - - - - -

2012 2 1 - 1 -

Celkem

2013 21 550 20 199 8 353 7 979 969

2012  22 487 21 140 4 848 8 625 1 602
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V roce 2013 došlo ke snížení hrubého předepsaného pojistného. Tento pokles pojistného je způsoben 
především úbytkem členské základny ČMMJ, z.s., což meziročně představuje pokles pojistného o více než 
600 tis. Kč a dále pokles pojistného spojený s úbytkem pojištění zahraničních lovců.

III. 2. Předepsané hrubé pojistné podle zemí
Celková výše předepsaného hrubého pojistného podle místa uzavření pojistné smlouvy se uskutečnila  
na území České republiky.

III. 3. Provize a pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Položka
2013 2012

Neživotní pojištění Neživotní pojištění

První provize za sjednání PS 616 1 058

Pořizovací náklady na PS ostatní 155 741

Celkem 771 1 799

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy – představují náklady spojené s uzavíráním pojistných smluv, zejména 
provize za sjednání pojistné smlouvy. 

Součástí ostatních pořizovacích nákladů jsou náklady na propagaci a tisk pojistných smluv.

III. 4. Správní režie

Na základě rozhodnutí představenstva pojišťovny o dodržování obchodně finančního plánu pro rok 2013, 
byla přijata opatření ke snížení správních nákladů pojišťovny.

Položka 2013 2012

Osobní náklady (mzdy, soc. a zdrav. poj., ostatní) 4 456 4 246

Následné provize 143 107

Ostatní správní náklady 1 997 2 420

Spotřeba drobného majetku a odpisy 771 989

Spotřeba materiálu 33 66

Poradenství 319 386

Nájemné 3 7

Bankovní poplatky 77 78

Spotřeba energie 180 308

Správní náklady celkem 7 979 8 607
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III. 5.  Výnosy a náklady z finančního umístění

Výnosy z finančního umístění představují výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v Jungmannově 
ul., Praha1 a dále výnosy z termínovaných vkladů a cenných papíru.
Náklady z finančního umístění přestavují náklady na správu budovy v Jungmannově ul., Praha 1 a poplatky 
za vedení termínovaných účtů a cenných papírů. 

III. 6. Ostatní náklady a výnosy – netechnický účet

III. 7. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

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

Položka 2013 2012

Členové představenstva 285 294

Členové dozorčí rady 190 139

Odměny celkem 475 433

Rok 2013 2012

Výnosy 3 453 2 714

Náklady 69 65

Rok 2013 2012

Ostatní náklady 5 153 6 161

Ostatní výnosy 176 449

Rok 2013 Prům. přepočtený 
poč. zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění

Ostatní 
náklady

Zaměstnanci 10 2 775 951 -

Vedoucí pracovníci 1 568 162 -

Celkem 11 3 343 1 113 -

Rok 2012 Prům. přepočtený 
poč. zaměstnanců

Mzdové 
náklady

Soc. a zdrav. 
pojištění

Ostatní 
náklady

Zaměstnanci 9 2 711   944 -

Vedoucí pracovníci 1 443   148 -

Celkem 10 3 154 1 092 -
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b) Půjčky, ostatní pohledávky a zálohy poskytnuté členům správních, řídích a dozorčích orgánů
V roce 2013, ani v roce 2012, společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči členům představenstva 
a dozorčí rady z titulu poskytnutých půjček nebo záloh.

III. 8. Převody výnosů mezi technickým a netechnickým účtem
Celková výše výnosů převedených mezi technickým a netechnickým účtem činila 286 tis. Kč

III. 9. Výsledek netechnického účtu
K 31. prosinci 2013 činil výsledek netechnického účtu ztrátu 1 872 tis. Kč (r. 2012: ztráta 3 624 tis. Kč).

III. 10. Zisk před zdaněním
K 31. prosinci 2013 činil hospodářský výsledek před zdaněním 2 022 tis. Kč (r. 2012: 4 053 tis. Kč).

III. 11. Daně
a) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty
Daň z příjmu právnických osob byla vypočtena ve výši 237 tis. Kč (v roce 2012: 634 tis. Kč).

IV. OSTATNÍ ÚDA JE

IV. 1. Možné budoucí závazky 
a) Soudní spory
Společnost vede pasivní soudní spory v celkové výši 1 825 tis. Kč, na které jsou vytvořeny odpovídající 
technické rezervy. 

IV. 2. Následné události
Dne 12. 2. 2014 skončilo funkční období předsedkyně dozorčí rady společnosti Ing. Ivy Dvořákové.
Dne	13.	2.	2014	byl	předsedou	dozorčí	rady	společnosti	zvolen	JUDr.	Václav	Plachý.	

V Praze dne 25. března 2014

 

 Ing. Miroslav Kraus Ing. Lenka Zumrová, MBA  
 předseda představenstva člen představenstva a ředitelka pojišťovny
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDA JÍCÍ 
A OVLÁDANOU OSOBOU
PRO ROK 2013

vypracovaná podle § 66a, odst. 9, obchodního zákoníku, v platném znění

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

Ovládající osoba:
Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 
IČ: 00443174
se sídlem Jungmannova 32/25, 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 Jungmannova 32/25, 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 následující smlouvy: 

1. 1.  Skupinová pojistná smlouva č. 1000007212 o pojištění odpovědnosti členů Českomoravské myslivec-
ké jednoty, o.s., vyplývající ze zákona o myslivosti, ze dne 30. června 2010.

1. 2.  Skupinová pojistná smlouva č. 1000007319 o pojištění úrazu členů Českomoravské myslivecké jedno-
ty, o.s., při myslivecké činnosti ze dne 30. června 2010.

1. 3.  Skupinová pojistná smlouva č. 1000007110 o pojištění majetku členů Českomoravské myslivecké 
jednoty, o.s., loveckých psů, ze dne 18. května 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. března 2012 
a Dodatku č. 2 ze dne 23. května 2012. 

IX.
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2. Mezi ovládající a propojenými osobami byly v r. 2013 (účetním období r. 2013) uzavřeny, 
resp. trvaly následující smlouvy:

2. 1.  Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. dubna 2011 uzavřená mezi HALALI, všeobecná pojiš-
ťovna, a.s., a INTERLOV PRAHA, s.r.o.

2. 2.  Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. února 2001 uzavřená mezi HALALI, všeobecná 
pojišťovna, a.s., a Myslivost, s.r.o.

2. 3.  Smlouva o reklamním servisu ze dne 21. března 2013 uzavřená mezi HALALI, všeobecná pojišťovna, 
a.s., a Služby myslivosti s.r.o.

Jiné právní úkony nebyly v zájmu ovládající osoby, ani propojených osob, ze strany ovládané osoby uči-
něny, 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 pojišťovna, a.s.

V Praze dne 8. dubna 2014

Představenstvo
HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s.

Přezkoumáno bez výhrad Dozorčí radou HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s.

Za dozorčí radu:

V Praze dne: 8. dubna 2014

 Ing. Miroslav Kraus Ing. Lenka Zumrová, MBA  
 předseda představenstva člen představenstva a ředitelka pojišťovny
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Výroční zpráva  
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., 
na datovém nosiči
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