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Vážené dámy, pánové a obchodní partneři,

při hodnocení výsledků Servisní pojišťovny za rok 2010 lze opět s potěšením
konstatovat, že se jednalo o rok velmi úspěšný. Tak jako v letech minulých, se nám i
nadále dařilo zvyšovat počet našich smluvních partnerů a to jak z řad prodejců
nových vozů, tak i makléřských společností. V neposlední řadě jsme rozšiřovali a
rozvíjeli i naši spolupráci s leasingovými a úvěrovými společnostmi.
Naší dlouhodobou strategií je poskytovat zákazníkům výhodné produkty a
profesionální služby. I v roce 2010 se potvrdilo, že jít cestou maximálního využití
informačních technologií je velmi dobré rozhodnutí. Naši klienti mají možnost s
pojišťovnou komunikovat jak telefonicky, tak i prostřednictvím internetu a mailu. Díky
tomu se také maximálně zrychlil i celý proces likvidace pojistných událostí.
Rok 2010 byl již třináctým rokem působení Servisní pojišťovny na českém pojistném
trhu. Utvrdil nás v tom, že aby byla pojišťovna úspěšná a mohla se nadále rozvíjet, je
třeba přinášet klientům neustále nové produkty, služby a výhody, které větší
konkurenční pojišťovací ústavy nejsou schopny nabídnout.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim obchodním partnerům a klientům
za přízeň a důvěru, kterou nám věnovali v roce 2010 a budeme se společně těšit na
úspěšné vykročení do dalších let.

JUDr.Ing. Ladislav Samohýl
předseda představenstva
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Vrcholové orgány pojišťovny
Představenstvo společnosti
Předseda představenstva
JUDr. Ing. Ladislav Samohýl od 18. 7. 2007
Členové představenstva
Alois Samohýl od 13.12. 2004
Ing. Jiří Sukop od 10.12.2008
Dozorčí rada společnosti
Předsedkyně dozorčí rady:
Mgr. Helena Machálková od 18. 7. 2007
Členové dozorčí rady:
Radmila Jašová od 4. 10. 2000
Antonín Macháček od 10.12.2008

Organizační struktura
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Zálohy, pohledávky, závazky
Přehled všech provozovaných činností……….….....Havarijní pojištění motorových vozidel
Hodnota vlastních zdrojů…………………………..……………………………...116 716 tis. Kč
Požadovaná míra solventnosti……………………………………………..………90 000 tis. Kč
Poměr mezi hodnotou vlastních zdrojů a požadovanou mírou solventnosti………...….1,2968
Zajistná smlouva je uzavřena s ALLIANZ AG Mnichov. Zajištění je sjednáno formou
Excess of Loss (zajištění škodního nadměrku) pro škody nad 400 tis. Kč.
Odměna zajišťovny za rok 2010 činila…………..……………………………………1.184 tis.Kč
Podrozvahové závazky:………………………………………………………………………Nejsou
Významné zálohy:
SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s……………………106.762,-- Kč záloha na opravy
automobilů, plnění bude v roce 2011.
Ostatní zálohy jsou nevýznamné.

Dlouhodobé významné pohledávky pojišťovna nemá.
Dlouhodobé závazky účetní jednotka žádné nemá a to ani z operací přímého pojištění ani
z operací zajištění.
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje - z hlediska typu činnosti účetní jednotky není nutné
provádět žádný výzkum ani vývoj.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích - činnost účetní
jednotky nemá negativní vliv na životní prostředí, proto není nutno vyvíjet aktivity v této
oblasti.
V oblasti pracovněprávních vztahů klade účetní jednotka velký důraz na kvalifikaci svých
zaměstnanců, a proto se zaměstnanci zúčastňují školení.
Předpokládaný vývoj činnosti - rozšiřování nabídky produktů v oblasti havarijního pojištění
motorových vozidel, zvyšování počtu smluv v pojistném kmeni, rozšiřování spolupráce
s leasingovými společnostmi a získávání nových obchodních partnerů z řad makléřů i
prodejců vozidel.
Organizační složku podniku v zahraničí Servisní pojišťovna a.s. nemá.
V případě finančního umístění, kterým jsou cenné papíry, se pojišťovna chová jako vysoce
konzervativní investor. Z cenných papírů vlastní pojišťovna pouze státní dluhopisy České
republiky a podílové listy v podílových fondech, čímž se snaží minimalizovat a eliminovat
rizika vyplývající z výkyvů na finančních trzích. Podrobně jsou tyto cenné papíry
specifikovány v Příloze k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy.
Akcionáři: JUDr. Ing. Ladislav Samohýl…………...…………………...…………………… 98%
Alois Samohýl ………………………………………………...……..…………...….2%
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ROZVAHA
POJIŠŤOVEN
k 31.12.2010
Pojišťovna: Servisní pojišťovna a.s.
IČO: 25345150

v tis. Kč (bez des. míst)
Číslo řádku

Legenda

AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý nehmotný maj etek, z toho:
a) zřizovací výdaje
b) goodwill
C. Finanční umístění (investice)
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:
a) provozní nemovitosti
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
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem,
ostatní podíly
2. Dluhové cenné papíry, v tom:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Minulé
období
1

Hrubá výše

Úprava

Čistá výše

2

3

4

4 189
112

4 039
112

150

81 985
30 162

102 697
30 162

102 697
30 162

51 823

72 535

72 535

17 436

17 436

30 087

17 436

17 436

3 065

3 110

3 110

17 121
1 550

50 439
1 550

50 439
1 550

65 794
27 455

27 063
11 031

1 011
1 011

26 052
10 020

27 434
21
150

11 003
28
361

1 011

9 992
28
361

38 189

15 671

2 082

1 784

349

1 435

11
1 801
270
1 781
280
915

1 078
704
2
662
185
227

349

729
704
2
662
185
227

915
586
200

227
250

151 642

136 395

10
11
12
13
14
15

a) cenné papíry oceňované reálnou
hodnotrou proti účtům nákladů a výnosů
b) dluhopisy "OECD" držené do
splatnosti
c) ostatní cenné papíry držené do
splatnosti
3. Finanční umístění v investičních sdruženích
4. Ostatní půjčky
5. Depozita u finančních institucí
6. Ostatní finanční umístění
IV. Depozita při aktivním zaj ištění
D. Finanční umístění životního poj ištění, j e-li nositelem investičního rizika poj istník
E. Dlužníci
I. Pohledávky z operací přímého poj ištění
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
1. pojistníci
2. pojišťovací zprostředkovatelé
II. Pohledávky z operací zaj ištění
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
III. Ostatní pohledávky
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
F. Ostatní aktiva
I. Dlouhodobý hmotný maj etek, j iný než pozemky a stavby
(nemovitosti), a zásoby
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
III. Jiná aktiva
G. Přechodné účty aktiv
I. Naběhlé úroky a náj emné
II. Odložené pořizovací náklady na poj istné smlouvy, v tom odděleně:
a) v životním pojištění
b) v neživotním pojištění
III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:
a) dohadné položky aktivní

16

39
40
41
42
43
44
45
46
47

AKTIVA CELKEM

48

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

15 671

36
37
38
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v tis. Kč (bez des. m íst)
Číslo řádku

Legenda

PASIVA
A. Vlastní kapitál

49

I. Základní kapitál, z toho:
a) změny základního kapitálu
II. Emisní ažio
III. Rezervní fond na nové ocenění
IV. Ostatní kapitálové fondy
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta
minulých účetních období
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období
B. Podřízená pasiva
C. Technické rezervy
1. Rezerva na nezasloužené poj istné
z toho: a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k
pojistným odvětvím životních pojištění
b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k
pojistným odvětvím neživotních pojištění
2. Rezerva poj istného životních poj ištění
3. Rezerva na poj istná plnění
z toho: a) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k
pojistným odvětvím životních pojištění
b) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k
pojistným odvětvím neživotních pojištění
4. Rezerva na prémie a slevy
z toho: a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k
pojistným odvětvím životních pojištění
b) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k
pojistným odvětvím neživotních pojištění
5. Vyrovnávací rezerva
6. Ostatní technické rezervy
z toho: a) Ostatní rezervy vztahující se k pojistným odvětvím
životních pojištění
b) Ostatní rezervy vztahující se k pojistným odvětvím
neživotních pojištění
7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry
8. Rezerva poj istného neživotních poj ištění
z toho: a) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující
se k pojistným odvětvím životních pojištění
b) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující
se k pojistným odvětvím neživotních pojištění
9. Rezerva na závazky Kanceláře
D. Technická rezerva na životní poj ištění, j e-li nositelem investičního rizika poj istník
E. Rezervy
1. Rezerva na důchody a podobné závazky
2. Rezerva na daně
3. Ostatní rezervy
F. Depozita při pasívním zaj ištění
G. Věřitelé
I. Závazky z operací přímého poj ištění
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
II. Závazky z operací zaj ištění
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
III. Výpůj čky zaručené dluhopisem, z toho:
a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
aa) závazky vůči ovládaným osobám
ab) závazky vůči osobám, ve kterých má
účetní jednotka podstatný vliv
IV. Závazky vůči finančním institucím
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka
podstatný vliv
V. Ostatní závazky, z toho:
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
aa) závazky vůči ovládaným osobám
ab) závazky vůči osobám, ve kterých má
účetní jednotka podstatný vliv
VI. Garanční fond Kanceláře
H. Přechodné účty pasiv
I. Výdaj e příštích období a výnosy příštích období
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:
a) dohadné položky pasivní
PASIVA CELKEM

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Minulé
období
1

Hrubá výše

Úprava

Čistá výše

2

3

4

97 867
50 000

116 716
90 000

-20 269
3 917

-21 894
4 487

52 827
11 392

23 649
20 474

35 593
21 025

9 695
4 371

168
168

9 527
4 203

21 025

4 371

168

4 203

5 026

5 035

5 035

5 026
327

5 035
289

5 035
289

327
9 215

289

289

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

12 374

12 374
5 450
2 351

4 596
642

3 099
1 838

3 954
2 344

103
104
105
106
107

358
338
20
20

157
139
18
18

108

151 642

130 996

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
POJIŠŤOVEN
k 31.12.2010
Pojišťovna: Servisní pojišťovna a.s.
IČO: 25345150
I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.)
3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
ab) podíl zajišťovatelů
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-):
ba) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů
5. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-)
6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění
7. Čistá výše provozních nákladů:
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
c) správní režie
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-)
10. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)
II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ
1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
a) předepsané hrubé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům
c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-)
2. Výnosy z finančního umístění (investic):
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které
ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí
bb) výnosy z ostatních investic
c) změny hodnoty finančního umístění (investic)
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic)
3. Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic)
4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
a) náklady na pojistná plnění:
aa) hrubá výše
ab) podíl zajišťovatelů
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-):
ba) hrubá výše
bb) podíl zajišťovatelů
6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-):
a) změna stavu rezervy pojistného životních pojištění:
aa) změna stavu hrubé výše
ab) podíl zajišťovatelů
b) změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění
7. Prémie a slevy, očištěné od zajištění
8. Čistá výše provozních nákladů:
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
c) správní režie
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
9. Náklady na finanční umístění (investice):
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků
b) změna hodnoty finančního umístění (investic)
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)
10. Úbytky hodnoty finančního umístění (investic)
11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
12. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.)
13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.)

v tis. Kč (bez des. míst)
Číslo řádku
b

Základna
1

Mezisoučet
2

Výsledek
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

x
19 271
1 184
-17 283
-461

x

x

-16 822

15 173
572

14 601

-102
-111

9

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

x
x
x
x
x
x
x

18 087
34 909
288
39

14 610
-38
1 466

1 437
14 397
15 834
8
-9 215
12 571

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SERVISNÍ POJIŠŤOVNA A.S.

x

x
x
x
0

x
x
x
x
x
0
x
x
0
x
x
x
0
x
x

x

x
x
x
x

x
x
0
x
x
x
x
x
x
0

x
x
x
x
x
x
0
x
x
x
x
0
x
x
x
x
0
x
x
x
0

0
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Pojišťovna: Servisní pojišťovna a.s.
IČO: 25345150

v tis. Kč (bez des. m íst)

III. NETECHNICKÝ ÚČET
1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu poj ištění (položka I.10.)
2. Výsledek Technického účtu k životnímu poj ištění (položka II.13.)
3. Výnosy z finančního umístění (investic):
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které
ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí)
bb) výnosy z ostatních investic
c) změny hodnoty finančního umístění (investic)
d) výnosy z realizace finančního umístění (investic)
4. Převedené výnosy finančního umístění (investic) z Technického účtu k životnímu poj ištění
5. Náklady na finanční umístění (investice):
a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků
b) změny hodnoty finančního umístění (investic)
c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic)
6. Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu poj ištění
7. Ostatní výnosy
8. Ostatní náklady
9. Daň z příj mů z běžné činnosti
10. Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
11. Mimořádné náklady
12. Mimořádné výnosy
13. Mimořádný zisk nebo ztráta
14. Daň z příj mů z mimořádné činnosti
15. Ostatní daně neuvedené v předcházej ících položkách
16. Zisk nebo ztráta za účetní období (položka III.3.)

Číslo řádku

Základna

Mezisoučet

Výsledek

b

1

2

3

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

12 571

1 824
1 156

SERVISNÍ POJIŠŤOVNA A.S.

2 980
1 794
22 460

6 846
74
22 480

27 234

29 400
-288
13 881
803
2 642
20 553

79
20 474
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Servisní pojišťovna a. s.
Příloha k roční účetní závěrce za účetní období 1.1.2010 – 31.12.2010
sestavená dle vyhlášky č. 502/2002 Sb.

Servisní pojišťovna a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18.7.1997 – právní forma
akciová společnost, IČ 25345150.
Sídlo společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku: Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín – Louky
Předmět podnikání: provozování pojišťovací činnosti a činnosti související.
Povolení k provozování činnosti získala společnost 2.7.1997. Pojišťovna se zabývá
pojišťovací činností od října roku 1997 a specializuje se na havarijní pojištění motorových
vozidel na území ČR.
Základní kapitál činí 90.000.000,-- Kč a je splacen. Základní kapitál je rozdělen na 500 ks
akcií na jméno v jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč v zaknihované podobě, 3 ks akcií na
jméno v jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč v zaknihované podobě, 9 ks akcií na jméno
v jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč v zaknihované podobě a 5 ks akcií na jméno
v jmenovité hodnotě hodnotě 200.000,-- Kč v zaknihované podobě.. Zakladateli společnosti
jsou JUDr. Ing. Ladislav Samohýl – 98% podíl na základním kapitálu a Alois Samohýl 2%
podíl na základním kapitálu.

Statutární orgán – představenstvo v roce 2010:
Předseda:
Členové:

JUDr. Ing. Ladislav Samohýl
Alois Samohýl
Ing. Jiří Sukop

od 18.7.2007
od 13.12.2004
od 10.12.2008

Mgr. Helena Machálková
Radmila Jašová
Antonín Macháček

od 18.7.2007
od 4.10.2000
od 10.12.2008

Dozorčí rada:
Předseda:
Členové:

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva
samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva
samostatně. Podepisuje tak, že k vypsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí
svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 7.3.2011

SERVISNÍ POJIŠŤOVNA A.S.
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Významné události, které nastaly po 31.12.2010:
Po 31.12.2010 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.
Od data sestavení účetní závěrky dne 7.3.2011 do data odevzdání účetní závěrky nedošlo k
žádným významným událostem.
K 1.1.2010 změnila účetní jednotka způsob účtování předepsaného hrubého pojistného.
Do konce roku 2009 pojišťovna postupovala tak, že účtovala na bázi ročního pojistného,
které je sjednáno v pojistných smlouvách na celou pojistnou dobu. Vlivem rezervy na
nezasloužené pojistné nemělo toto vykazování předepsaného pojistného dopad na
hospodářský výsledek, nicméně byly vykazovány vyšší technické rezervy, vyšší předepsané
pojistné a vyšší pohledávky z přímého pojištění. Proto od 1.1.2010 začala pojišťovna
postupovat v souladu s § 19 vyhlášky 502/2002 Sb..

§ 22 odst. 1) Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
a) C.I. Pozemky a stavby
K 31.12.2010 vlastnila účetní jednotka pozemky v pořizovací ceně 426.038,-- Kč, jejichž
reálná hodnota činí 248.779,-- Kč a stavby v zůstatkové ceně 49.727.546,30 Kč, jejichž
reálná hodnota činí 29.913.141,-- Kč. Na nemovitostech neváznou žádná zástavní práva ani
věcná břemena. Všechny nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 701572 Napajedla.
b) C.III.4. Ostatní půjčky
Žádné půjčky pojistníkům nebyly poskytnuty.
c) C.III.7. Ostatní finanční umístění
Jako ostatní finanční umístění má účetní jednotka tyto automobilové veterány:
Název
Daimler Benz 170V
Adler Trumf Junior
ZIS – 110
Daimler Benz 230
Wanderer
Celkem

Pořizovací cena
325.000,-305.000,-805.000,-495.000,-455.000,-2.385.000,--

Reálná hodnota
270.000,-250.000,-450.000,-310.000,-270.000,-1.550.000,--

d) F.III. Jiná aktiva

V této položce účetní jednotka k 31.12.2010 vykazuje dva osobní automobily v pořizovací
ceně po skončení leasingu, které nebyly navedeny do 31.12.2010 do majetku účetní
jednotky z důvodu, že do 31.12.2010 neproběhl zápis změny vlastníka v technických
průkazech.
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e) C.5. Vyrovnávací rezerva
V roce 2010 byla vyrovnávací rezerva zrušena v souvislosti se zákonem č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2010. Částka zrušené vyrovnávací rezervy
činila 9.214.939,-- Kč. Žádné fondy k ní nebyly a nejsou vytvořeny.
f) C.6. Ostatní technické rezervy
Ostatní technické rezervy nemá účetní jednotka vytvořeny.
g) G. „přechodné účty aktiv“ a H. „přechodné účty pasiv“
Na účtu 391 je zůstatek 477 tis. Kč a je tvořen pořizovacími náklady na pojistné smlouvy ve
výši 258 tis. Kč, 74 tis. Kč nespotřebované reflexní vesty k propagaci, 27 tis. Kč
Enhancement plan pro Microsoft Dynamics NAV, ostatní náklady příštích období činí 118 tis.
Kč a jedná se o souhrn nevýznamných částek.
Účet 392 vykazuje zůstatek 139 tis. Kč, z toho 72 tis. Kč činí cestovné, 44 tis. Kč činí
pohonné hmoty a 23 tis. Kč správa portfolia.
Na účtu 394 jsou zaúčtovány příjmy příštích období ve výši 186 tis. Kč, jedná se o výnosy ze
státních dluhopisů České republiky
Účet 397 vykazuje nulu.
Účet 398 vykazuje zůstatek 18 tis. Kč. Jedná se o dohadně zaúčtovanou spotřebu plynu
v budově, kde sídlí pojišťovna a elektřiny v kanceláři v Praze Chodov.
h) položka I.4 a II.5 náklady na pojistná plnění očištěné od zajištění
Rezerva na pojistná plnění na začátku účetního období činila v hrubé výši 5.137 tis. Kč,
v čisté výši 5.026 tis. Kč. Během účetního období bylo na pojistná plnění nastalá během
předcházejících období vyplaceno 3.548 tis. Kč, zůstatek rezervy na tato pojistná plnění činí
v čisté výši 631 tis. Kč.
Run-off:
jednoletý

PLN

31.12.2009

REZ

run-off

RBNS

3568174

2929280

625484

13410

IBNR

1568879

618848

5597

944434

CELKEM

5137053

3548128

631081

957844
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i) I.6 a II.7. Prémie a slevy očištěné od zajištění
Celkem byly poskytnuty slevy ve výši 1.466 tis. Kč. Nejvýznamnější sleva ve výši 1.195 tis.
Kč byla poskytnuta GE Money Multiservis a.s. Jednalo se o 10% ze zaplaceného pojistného.
Významnost poskytnutých slev této společnosti se odvíjí od počtu pojištěných vozidel.
Ostatní slevy nebyly významné.
j) I.2 a II.12 Převedené výnosy z finančního umístění
Z netechnického účtu byly převedeny výnosy z finančního umístění na technický účet ve výši
288 tis. Kč. Výnosy se převádějí čtvrtletně. Berou se pouze výnosy z finančního umístění,
které bylo použito ke krytí technických rezerv dle výkazů technických rezerv a finančního
umístění, které jsou zpracovávány pro ČNB. Výnosy z finančního umístění, které nebylo
použito ke krytí technických rezerv zůstaly na netechnickém účtu.
k) převody podle § 21 odst. 2 nebo 3
Převody se neuskutečnily
l) podíl zajišťovatelů na položkách „ostatní technické náklady nebo „ostatní technické výnosy“
Na položkách ostatní technické náklady a ostatní technické výnosy se zajišťovatelé
nepodíleli.
m) k položkám III. 1.1 „Mimořádné náklady „ a III. 1.2 „Mimořádné výnosy“
Mimořádné náklady ani mimořádné výnosy v roce 2010 účetní jednotce nevznikly.
n) k položce „B.a) zřizovací výdaje“
Jedná se o správní poplatky v souvislosti se založením a vznikem pojišťovny ve výši 111.800
Kč. Zřizovací výdaje jsou již plně odepsány.
o) k položce „B.b) goodwil o postupu odpisování použitém dle § 33 odst. 4
Goodwil účetní jednotka nevykazuje.
§ 22 odst. 2)
a) způsoby oceňování, postupy pro tvorbu a použití opravných položek nebo postupů
odpisování, kursy pro přepočet cizí měny na českou měnu
Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky v souladu s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.
Hmotný majetek, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, oceňuje
pořizovacími cenami. Hmotný majetek vytvořený vlastní činností, oceňuje vlastními náklady.
V roce 2010 ani v minulých letech však vlastní činností žádný majetek vytvořen nebyl.
Zásoby oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činností
oceňuje vlastními náklady. V roce 2010 nebylo o zásobách účtováno, protože pokud byl
nakoupen nějaký drobný režijní materiál, byl určen k okamžité spotřebě.
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Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jmenovitými hodnotami.
Podíly, cenné papíry a deriváty se oceňují pořizovacími cenami.
Pohledávky při vzniku se oceňují jmenovitou hodnotou, pohledávky nabyté postoupením za
úplatu jsou oceňovány pořizovací cenou.
Závazky při vzniku jsou oceňovány jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.
Žádné závazky však účetní jednotka nepřevzala.
Nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, nehmotný majetek pokud by byl
vytvořen vlastní činností vlastními náklady – takový majetek však vlastní činností v roce 2010
ani v minulých letech vytvořen nebyl.
Majetek, pokud by byl vytvořen vlastní činností a vlastní náklady by byly vyšší než
reprodukční pořizovací cena, by byl oceněn reprodukční pořizovací cenou.
Podle § 27 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou ke konci
rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní
závěrku, finanční umístění a technické rezervy. Podíly a cenné papíry, které účetní jednotka
vlastní jsou vedeny jako finanční umístění.
Reálnou hodnotou se neoceňují dluhopisy držené do splatnosti, jejichž emitentem je členský
stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoje, a jejichž hodnocení bylo alespoň
dvěma mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami stanoveno na úrovni České
republiky nebo vyšší, nejedná-li se o finanční umístění vztahující se k závazkům ze životního
pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (HTM dluhopisy OECD). Tyto dluhopisy
jsou oceňovány naběhlou hodnotou (amortizovanou hodnotou), kterou v naší pojišťovně
vypočítává odpovědný pojistný matematik.
K pohledávkám po splatnosti se vytvářejí daňové opravné položky dle zákona č. 593/1992
Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Nedaňové účetní opravné položky nad
rámec tohoto zákona jsou vytvářeny individuálně dle rizika dobytnosti pohledávky.
Účetní odpisy se v účetní jednotce rovnají daňovým a jsou používány zrychlené odpisy.
Účetně se neodpisují pouze stavby, které jsou finančním umístěním, což je v souladu
s vyhláškou 502/2002 Sb. v platném znění. Daňové odpisy se u staveb uplatňují.
Pro přepočet cizí měny na českou měnu je používán denní kurz ČNB.
b) podíly účetní jednotky v obchodních firmách
Účetní jednotka nemá žádné obchodní podíly v jiných firmách a ani prostřednictvím třetí
osoby v nich nedrží podíl.
c) počet a jmenovitá hodnota upsaných akcií v účetním období
Účetní jednotka neupsala v roce 2010 žádné akcie.
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d) počet a jmenovitá hodnota každého druhu akcií
Účetní jednotka žádné akcie nevlastní.
e) existence zatímních listů, poukázek na akcie, opčních listů, vyměnitelných a prioritních
dluhopisů, nebo podobných cenných papírů nebo práv s nimi spojených , s udáním jejich
počtu a rozsahu práv s nimi spojených
Účetní jednotka nevlastní zatímní listy, poukázky na akcie ani
vyměnitelné a prioritní dluhopisy.

nevydala opční listy ani

f) a g) závazky účetní jednotky
Účetní jednotka nemá žádné závazky, jejichž zbytková doba splatnosti k 31.12.2010
přesahuje 5 let. Žádné závazky účetní jednotky nejsou kryty plnohodnotnou zárukou, danou
účetní jednotkou.
Podrozvahové závazky účetní jednotka nemá.
h) Charakter a obchodní účel transakcí, které nejsou zahrnuty v rozvaze a jejich finanční
dopad na účetní jednotku
Žádné transakce, které by nebyly zahrnuty v rozvaze se neuskutečnily.
i) transakce uzavřené se spřízněnou stranou
Žádné transakce uzavřené se spřízněnou stranou za podmínek neobvyklých na
regulovaném trhu se neuskutečnily.
j) pojištění podle § 23
Účetní jednotka neprovozuje životní pojištění ani činnost zajišťovny. Provozuje pouze
havarijní pojištění motorových vozidel.
a) Výše předepsaného hrubého pojistného za rok 2010 činí 19.271 tis. Kč.
b) Zasloužené pojistné v hrubé výši za rok 2010 činí 36.554 tis. Kč.
c) Náklady na pojistná plnění v hrubé výši za rok 2010 činí 15.173 tis. Kč.
d) Provozní výdaje v hrubé výši za rok 2010 činí 15.834 tis.Kč.
e) Zajištění účetní jednotka neprovozuje.
Všechny smlouvy pojišťovna uzavřela v České republice.
k) průměrný přepočtený stav zaměstnanců
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu roku 2010 činil 12 zaměstnanců, všichni
zaměstnanci THP.
Mzdové náklady činily v roce 2010 celkem 2.712 tis. Kč, ostatní osobní náklady 0 tis. Kč.
Náklady na sociální a zdravotní pojištění činily 898 tis. Kč.
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l) výpočet zisku
Výpočet zisku nebyl ovlivňován způsoby oceňování s cílem dosáhnout daňových úlev.
n) výše odměn statutárním orgánům
Odměny statutárním orgánům ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce
2010 vyplaceny a ani nebyly poskytnuty v nepeněžní podobě.
o) výše záloh, půjček a ostatních pohledávek poskytnutých osobám, které jsou statutárním
orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů.
K 31.12.2010 nevykazuje účetní jednotka žádnou půjčku poskytnutou osobě, která je
statutárním orgánem. Současně nevykazuje žádnou ostatní pohledávku za osobou, která je
statutárním orgánem. Půjčky nebyly poskytnuty ani členům statutárních a dozorčích orgánů
a nejsou za těmito osobami vykazovány ostatní pohledávky.
p) firmy v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Účetní jednotka není společníkem v žádné firmě.
r) celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi za účetní období
Náklady na odměny statutární auditorské firmě za audit účetnictví a účetní závěrky činily 89
tis. Kč. Daňové poradenství poskytuje daňový poradce nezávislý na auditorské firmě a
náklady na daňové poradenství činily v roce 2010 částku 120 tis. Kč.

§ 22 odst. 3

V současnosti nemá Servisní pojišťovna a.s. žádné závazky spojené s poskytnutím záruky.

§ 22 odst. 5

Organizační složku v zahraničí účetní jednotka nemá.

§ 23 odst. 8

Provize za získávání pojistných smluv činily v roce 2010 celkem 298 tis. Kč. Následné
provize za obnovování, inkaso a správu pojistného kmene činily 1.587 tis. Kč.
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§ 25 odst. 2
Z cenných papírů vlastní účetní jednotka k 31.12.2010 tyto:
Podílové fondy:
Název

Počet ks

AT0000633763
ESPA
Český
fond
státních dluhopisů
AT0000675749
ESPA Fiducia

15 162,084

Pořizovací cena
v tis.Kč
1 478

Reálná hodnota
k 31.12.2010 v tis. Kč
1 468

17 403

1 739

1 642

Státní dluhopisy České republiky:
Název

Počet ks

Pořizovací cena v tis.
Kč

Reálná hodnota
k 31.12.2010
v tis. Kč

400
500
400
400

5 042
5 161
4 013
4 288

4 178
5 182
3 955
4 147

CZ0001000764
CZ0001000814
CZ0001002851
CZ0001001903

Naběhlá
(amortizovaná)
hodnota
k 31.12.2010
v tis. Kč
4 092
5 044
4 013
4 287

Ve Zlíně 7.3.2011

Zpracovala: Eva Čižmářová
ekonom

……………………………………
JUDr. Ing. Ladislav Samohýl
předseda představenstva
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Významní partneři - spolupracující leasingové společnosti
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Zpráva o vztazích
Mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2010 podle § 66a zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního
zákoníku.
Tuto zprávu předkládá statutární orgán osoby ovládané, kterou je Servisní pojišťovna a.s.
(IČ 25345150) a zahrnuje popis vzájemných vztahů s osobou ovládající, kterou je
JUDr. Ing. Ladislav Samohýl (Na Požáře 2412, 760 01 Zlín) a dále popis vztahů s ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, kterými jsou:

Firma

Adresa sídla

AUTOGRANT FORTE a.s.
SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s.
SAMOHÝL MB a.s.
SAMOHÝL AUTO a.s.
SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK
a.s.
HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s.

Tř. T. Bati 623, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 623, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla,
ČR
Tř. T. Bati 387, 763 02 Zlín - Louky,
ČR
Tř. T. Bati 193, 763 01Zlín, ČR
Kvítkovická 583, 763 61 Napajedla,
ČR

Dolphin travel s.r.o.
UNIMAS a.s.
SAMOHÝL MOTOR F.L.A. a.s.
SAMOHÝL PRAHA a.s.
Polar Invest s.r.o.

tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, ČR
Starochodovská 2286/1a, Praha 4
Chodov, 149 00, ČR
Starochodovská 2286/1a, Praha 4
Chodov, 149 00, ČR

IČ
64506827
25341626
25508407
25508211
25510398
25511181
25525409
26905159
25510321
25511190
27227502

Významné vztahy mezi propojenými osobami
Přehled uzavřených smluv:
•

SERVIS-TRANSPORT-TECHNIK a.s.
Smlouva o půjčce
Smlouva o spolupráci při opravách vozidel pojištěných u Servisní pojišťovny
Smlouva o pojištění vozidel ve vlastnictví
Smlouva o správě nemovitosti

•

SAMOHÝL MOTOR F.L.A. a.s.
Smlouva o půjčce

•

SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s.
Smlouva o půjčce
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Smlouvy o nájmu nebytových prostor, parkovacích a reklamních ploch
Smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích a odstavných ploch a reklamních
ploch.
Smlouva o spolupráci a poskytování služeb
•

HYUNDAI MOTOR ZLÍN
Smlouvy o pojištění vozidel v opravě, vlastních vozidel a převozních čísel
Smlouva o spolupráci při opravách motorových vozidel
Smlouva o zprostředkovatelské činnosti
Smlouva o reklamě a propagaci
Smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích a odstavných ploch, reklamních
ploch a movitých věcí
Smlouva o nájmu reklamních ploch

•

SAMOHÝL MB a.s.
Smlouva o nájmu nemovitosti
Smlouvy o pojištění vozidel v opravě, nových vozidel na skladě, předváděcích vozidel
a vlastních vozidel
Smlouva o půjčce
Smlouva o zprostředkovatelské činnosti

•

Autogarant Forte a.s.
Smlouva o zprostředkovatelské činnosti
Smlouva o půjčce
Smlouva o pojištění na nová vozidla na skladě, převozní čísla aut a motocyklů
2x Smlouva o nájmu nebytových prostor, parkovacích a odstavných ploch,
reklamních ploch a movitých věcí

•

SAMOHÝL AUTO a.s.
Smlouvy o pojištění nových vozidel na skladě a vozidel v opravě.

•

Unimas a.s.
Smlouva o zprostředkovatelské činnosti
Smlouva o nájmu nebytových prostor.

V souvislosti s uzavřenými smlouvami a na základě plnění a jiných úkonů nevznikla ovládané
osobě jakákoliv újma nebo prospěch,výhoda či nevýhoda.
Plnění vyplývající z pojistných smluv ve prospěch pojištěných společností probíhá na
základě běžných obchodních podmínek.
Jiné právní úkony nebo protiplnění nebyly provedeny nebo odpovídaly běžným obchodním
podmínkám.
Ve Zlíně 8.3.2011

JUDr.Ing.Ladislav Samohýl
předseda představenstva

SERVISNÍ POJIŠŤOVNA A.S.

Stránka 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2010

Servisní pojišťovna a.s.
Sídlo
tř. T. Bati 532
763 02 Zlín – Louky

Centrála
tř. T. Bati 627
760 01 Zlín

Likvidační středisko - Praha
Starochodovská 1a/2286
Praha 4 - Chodov

Kontakty:
Infolinka: 800 149 235
te l .: 5 7 7 2 1 1 0 0 0
fax.: 577 217 889
e-mail: info@pcsp.cz
internet: www.pcsp.cz
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