Příloha SBS k Poj 5a-01

IČO

A136

Vybrané druhy výnosů pojišťoven
(v tis. Kč)

08A136

Technický účet k pojištění

Čís.
řád.

neživotnímu

životnímu

Netechnický
účet

a

1

2

3

Výnosy (ř.02+07+11+18)

01

Výnosy z finančního umístění

02

X

úroky a podobné výnosy

03

X

z toho

04

X

výnosy z akcií a podílů, podíly na zisku účastí
(v ekvivalenci)

05

X

výnosy z poplatků a provizí

06

X

Přírůstky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění 07

X

z toho

od pojišťoven a penzijních fondů

dluhových cenných papírů

08

X

akcií, účastí, podílových listů a jiných podílů

09

X

pohledávek a záruk

10

X

Ostatní (technické) výnosy

11

z toho

z prodeje zboží

12

z pronájmu pozemků

13

výnosy finančního leasingu

14

přijaté pokuty, penále a úroky z prodlení

15

výnosy z odepsaných pohledávek

16

jiné výnosy

17

Mimořádné výnosy

18

X

X

přijaté náhrady mank a škod

19

X

X

z toho

od pojišťoven

20

X

X

ostatní mimořádné výnosy

21

X

X

v tom

v tom

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99
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A138

Vybrané druhy nákladů pojišťoven
(v tis. Kč)

08A138

Technický účet k pojištění

Čís.
řád.

neživotnímu

životnímu

Netechnický
účet

a

1

2

3

Náklady (ř.02+14+18+24+27+28)

01

Správní režie

02

X

spotřeba materiálu a energie

03

X

opravy a udržování

04

X

z toho

05

X

cestovné

06

X

splátky finančního leasingu

07

X

pojištění

08

X

poplatky a provize [1]

09

X

z toho

10

X

platby agenturám za najaté pracovníky

11

X

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku

12

X

jiné náklady na správní režii

13

X

v tom

stavebního charakteru

poplatky a provize za přijaté zajištění [2]

14

X

dluhových cenných papírů

15

X

akcií, účastí, podílových listů a jiných podílů

16

X

pohledávek a záruk

17

X

Úbytky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění

z toho

Ostatní (technické) náklady

v tom

18

na prodané zboží

19

uhrazené pokuty, penále, úroky z prodlení a jiné
sankce

20

úroky

21

zachraňovací náklady

22

jiné náklady

23
24

X

X

náhrady za manka a škody

25

X

X

ostatní mimořádné náklady

26

X

X

Ostatní daně a poplatky

27

X

X

Daň z příjmů

28

X

X

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

Mimořádné náklady
z toho

[1] Veškeré poplatky a provize za nefinanční činnosti, tj. poplatky a provize vyplácené za zprostředkování, za uzavírání a obnovování pojistných
smluv, poplatky za správu portfolia aj.
[2] Provádí-li pojišťovna aktivní zajištění, uvede zde poplatky a provize za uzavření zajistných smluv.
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A026b

Aktiva - netto
(v tis. Kč)
Pořadí sloupců oddílu je upraveno dle Rozvahy

08A026

Čís.
řád.

Stav
k 31.12.
sledovaného roku

Stav
k 31.12.
minulého roku

a

1

2

Aktiva celkem

01

Dlouhodobý nehmotný majetek [1]

04

z toho

05

poskytnuté zálohy

Dlouhodobý hmotný majetek [1]

08

z toho

09

poskytnuté zálohy

Zásoby bez poskytnutých záloh

17

Finanční aktiva (ř.01-04+05-08+09-17)

22

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] Včetně nedokončeného majetku.

A046

Vybrané ukazatele
podle území
Čís.
řád.

Počet
místních jednotek

Pořízení
dlouhodobého
nehmotného
majetku
(v tis. Kč)

Pořízení
dlouhodobého hmotného majetku
(v tis. Kč)

celkem

pozemků vč. lesních
a ložisek nerostných
surovin
(ze sl.3)

3

4

08A046
a
Hl. m. Praha

01

Středočeský

02

Jihočeský

03

Plzeňský

04

Karlovarský

05

Ústecký

06

Liberecký

07

Královéhradecký

08

Pardubický

09

Vysočina

10

Jihomoravský

11

Olomoucký

12

Zlínský

13

Moravskoslezský

14

zahraničí

15

Kontrolní součet
(součet všech řádků)

99

Území,
kraj

1

2
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A039c

Doplňkové ukazatele finanční
(v tis. Kč)

08A039

Vyplacené dividendy a podíly na zisku vč. daně z příjmu od 1.1. do 31.12. 2008

Čís.
řád.

Za sledovaný rok

a

1

02

vyplacené nerezidentům

03

fyzickým osobám (rezidentům)

04

z toho
Odpisy ocenitelných práv a goodwillu

05

Odměna zaměstnancům formou akcií a opcí

11

Sociální výpomoci z podnikových fondů nebo ze zisku

12

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

14

z toho

15

pozemky a budovy

Předepsané hrubé pojistné na zákonné úrazové pojištění

22

Náklady na pojistná plnění ze zákonného úrazového pojištění

23

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

A112

Doplňující informace o ekonomickém subjektu

08A112

Sídlo mateřské společnosti: [1]
(Označte příslušné políčko křížkem)

Česká republika

1

Ostatní země

2

Neexistuje [2]

3

1

[1] Mateřskou společností se zde rozumí tzv. konečný vlastník, tj. mateřská společnost nejvyšší úrovně.
[2] Jde např. o situace, kdy neexistuje majoritní akcionář nebo tímto majoritním akcionářem je stát.

A113

Předepsané hrubé pojistné
a náklady na pojistná plnění
(v tis. Kč)

Předepsané hrubé pojistné [1]
Čís.
řád.

08A113
a

v tom

životní

neživotní

životní

neživotní

1

2

3

4

01

Celkem (ř.02 až 09)
nefinanční podniky

02

finanční instituce

03

pojišťovny

04

vládní instituce

05

neziskové instituce sloužící
domácnostem

06

živnosti

07

občané

08

domácnosti
nerezidenti
Kontrolní součet (součet všech řádků)

Náklady na pojistná plnění

09
99

[1] Obsahuje předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů a přijaté zajistné.
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A114

Vybrané ukazatele
přímých obchodů
v neživotním pojištění

Neživotní pojištění [2]

pojištění
požáru
pojištění úvěrů
pojištění
a
a
odpovědnosti
ostatních škod
záruk
na majetku

pojištění
pomoci,
zákonných
výdajů
a
ostatní
pojištění
pro případ
finančních
ztrát

ostatní
(jinde
nezařazené)

Čís.
řád.

úrazové
a
zdravotní
pojištění

pojištění
odpovědnosti
z provozu
motorových
vozidel

ostatní druhy
pojištění
motorových
vozidel

námořní,
letecké
a
dopravní
pojištění

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

08A114

Počet pojištěných osob ke konci účetního
01
roku
Počet pojištěných vozidel ke konci
účetního roku

02

Počet platných pojistných smluv ke konci
účetního roku

03

Počet pojistných událostí vzniklých
v průběhu účetního roku

04

Předepsané hrubé pojistné z přímých
obchodů (v tis. Kč)

05

Pojistné postoupené zajišťovatelům
(v tis. Kč)

06

Zůstatková částka zajištění (v tis. Kč) [1]

07

Náklady na pojistná plnění (v tis. Kč)

08

Rezerva na pojistná plnění (v tis. Kč)

09

Provozní výdaje (v tis. Kč)

10

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

X
X
X

[1] Uvede se čisté saldo zajištění definované tímto způsobem:
podíl zajišťovatelů na hrubém předepsaném pojistném z přímých obchodů
+ podíl zajišťovatelů na změně stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
- podíl zajišťovatelů na hrubé výši nákladů na pojistná plnění
- podíl zajišťovatelů na změně stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
- provize a přijaté podíly ze zisku od zajišťovatelů
+ podíl zajišťovatelů na hrubých částkách ostatních položek v technickém účtu.
[2] Uvažují se zde pouze přímé obchody, tzn. neuvede se zde případné přijaté zajistné.

X

X
X

X

X
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A115

Předepsané hrubé pojistné v životním pojištění
podle druhů
(v tis. Kč)

Čís.
řád.

Za sledovaný rok

a

1

08A115

Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů

01

individuální pojistné

02

pojistné kolektivního pojištění

03

běžné pojistné

04

jednorázové pojistné

05

pojistné ze smluv bez podílů na ziscích

06

pojistné ze smluv s podílem na ziscích

07

pojistné ze smluv, kde riziko finančního umístění nese pojištěný

08

z ř.01

z ř.01

z ř.01

Kontrolní součet (součet všech řádků)

A116

99

Vybrané ukazatele přímých
obchodů v životním pojištění

Životní pojištění
Čís.
řád.

pojištění
nespojené
s investičním
fondem

pojištění
spojené
s investičním
fondem

tontiny

kapitalizace

správa
skupinových
penzijních
fondů

ostatní

a

1

2

3

4

5

6

08A116

Počet všech
individuálních
smluv týkajících
se životního
pojištění
7

Počet pojištěných osob ke konci účetního roku

01

Počet platných pojistných smluv ke konci účetního roku

02

Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů (v tis. Kč)

03

X

Pojistné postoupené zajišťovatelům (v tis. Kč)

04

X

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

X
X

X

X

X

X

SBS k Poj 5a-01 str. 7/11

A117

Předepsané hrubé pojistné a zajistné
podle území
(v tis. Kč)

Životní pojištění
přijaté zajistné

předepsané hrubé
pojistné z přímých
obchodů

pojistné
postoupené
zajišťovatelům

přijaté zajistné

předepsané hrubé
pojistné z přímých
obchodů

pojistné
postoupené
zajišťovatelům

a

1

2

3

4

5

6

08A117

Předepsané hrubé pojistné (ř.02 až 08) [1]

v tom

01

v členském státě Evropské unie, kde má sídlo centrála
společnosti [2]

02

v členských státech Evropské unie, kde nemá sídlo centrála
společnosti

03

v ostatních zemích Evropského hospodářského prostoru [3]

04

ve Švýcarsku

05

v USA

06

v Japonsku

07

v ostatních zemích

08

Kontrolní součet (součet všech řádků)

Neživotní pojištění

Čís.
řád.

99

[1] Vychází z analytické evidence k účtové třídě 6.
[2] Vyplňuje se pouze v případě, že pojišťovna má centrálu v některé ze zemí EU (Francie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Velké Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko,
Švédsko, Finsko, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Kypr, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko). Má-li pojišťovna centrálu v zemi, která není členem EU,
tento řádek se nevyplňuje.
[3] Ostatní země Evropského hospodářského prostoru: Island, Norsko, Lichtenštejnsko.
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A118

Technické rezervy pojišťoven (v hrubé výši)
(v tis. Kč)

Čís.
08A118 řád.
b

Rezervy na neživotní pojištění celkem (ř.02 až 07)

v tom

rezerva na nezasloužené pojistné

02

rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí v běžném období vzniklých
hlášených, ale v běžném účetním období nezlikvidovaných

03

rezerva na pojistná plnění z pojistných událostí v běžném období vzniklých,
ale v tomto období nehlášených

04

rezerva na prémie a slevy

05

vyrovnávací rezerva

06

jiné rezervy na neživotní pojištění

07

Rezervy na životní pojištění celkem (ř.09 až 12)

v tom

01

08

rezerva pojistného životního pojištění anebo rezerva na splnění závazků
z použité technické úrokové míry

09

rezerva na pojistná plnění

10

rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

11

jiné rezervy na životní pojištění

12

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

Za sledovaný rok
1
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Metodické vysvětlivky
A136
Údaje pro vyplnění oddílu se čerpají z účtové třídy 6 - Výnosy (bez vnitropodnikových převodů pojišťoven) narůstajícím způsobem
za celé sledované období, tj. od počátku roku do 31. 12. sledovaného roku. Výnosy jsou zásadně časově rozlišené.
ř.02: Uvedou se veškeré výnosy z finančního umístění (investic) v Technickém účtu k ŽP a v Netechnickém účtu.
ř.03: Uvedou se výnosy z úroků a podobné výnosy z vkladů, běžných účtů, úvěrů v rámci repo obchodů a držených cenných papírů.
Dále sem patří výnosy mající povahu úroků a zisky ze zajišťovacích úrokových derivátů.
ř.05: Uvedou se všechny dividendy z akcií a obdobné výnosy z ostatních podílů, včetně podílu na zisku účastí v ekvivalenci.
ř.06: Uvedou se výnosy z poplatků a provizí, které souvisejí s poplatky a provizemi za služby spojené s vedením účtu a prováděním
platebního styku, dále provize za záruky, operace s cennými papíry a deriváty a jiné provize a výnosy související s péčí o
bezpečnost, správu a úschovu cenných papírů.
ř.07: Uvedou se přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) v Technickém účtu k ŽP nebo změny hodnoty finančního umístění
(investic) v Netechnickém účtu, obsahující částky oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty. Je to rozdíl mezi
oceněním v okamžiku uskutečnění účetního případu a změnou reálné hodnoty v následujících obdobích.
ř.11: Uvedou se ostatní technické výnosy očištěné od zajištění v Technickém účtu k NP a ŽP a ostatní výnosy v Netechnickém účtu
vyplývající z jiné, než pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Patří sem také tržby z prodeje zásob, použití technických rezerv a
použití opravných položek k pohledávkám, výnosy z pronájmu pozemků a výnosy z finančního leasingu. Dále sem patří přijaté
platby z odepsaných pohledávek, přijaté smluvní pokuty, poplatky a úroky z prodlení a jiné sankce vyplývající ze smluvních
vztahů, kurzové rozdíly z přepočtu majetku a závazků na českou měnu a jiné výnosy.
ř.13: Uvedou se výnosy z pronájmu pozemků. Nezahrnují se příjmy z pronájmu budov a jiných vyrobených aktiv.
ř.14: Uvedou se výnosy z finančního leasingu dle uzavřených smluv. Nepatří sem operativní leasing a dlouhodobý pronájem.
ř.18: Patří sem mimořádné výnosy v Netechnickém účtu z výjimečných a nahodilých událostí, nesouvisející s předmětem podnikání
jednotky, včetně přijatých náhrad za zjištěná manka a škody.
A138
Údaje pro vyplnění oddílu se čerpají z účtové třídy 5 - Náklady (bez vnitropodnikových převodů) narůstajícím způsobem za celé
sledované období, tj. od počátku roku do 31.12. sledovaného roku. Náklady jsou zásadně časově rozlišené.
ř.02: Do položky správní režie v Technickém účtu k ŽP a NP se uvedou náklady na opravy a údržbu, spotřeba energie, nájemné,
cestovné, výdaje na audit, reklamu, poradenství, splátky finančního leasingu a náklady na ostatní nakupované služby od
externích dodavatelů. Dále se uvedou poplatky a provize za zprostředkování, uzavírání a obnovování smluv, náklady spojené
s inkasem pojistného, správou pojistného kmene a náklady na přijatá a postoupená zajištění. Také sem patří osobní náklady a
odpisy DHM, který není finančním umístěním (investicemi).
ř.07: Uvedou se splátky finančního leasingu podle uzavřených smluv. Nezahrnuje se operativní leasing a dlouhodobý nájem.
ř.11: Uvedou se platby zprostředkovatelským agenturám a podobným organizacím za zajištění a poskytnutí pracovních sil.
ř.14: Uvedou se úbytky hodnoty finančního umístění (investic) v Technickém účtu k ŽP nebo změny hodnoty finančního umístění
(investic) v Netechnickém účtu obsahující částky oceňovacích rozdílů z ocenění reálnou hodnotou. Je to rozdíl mezi oceněním
v okamžiku uskutečnění účetního případu a změnou reálné hodnoty v následujících obdobích.
ř.18: Uvedou se ostatní technické náklady očištěné od zajištění v Technickém účtu k ŽP a NP a ostatní náklady v Netechnickém účtu
vyplývající z jiné, než pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Patří sem také náklady na prodané zásoby, tvorba technických
rezerv a tvorba opravných položek k pohledávkám, odpis pohledávek a zachraňovací náklady. Dále se uvedou uhrazené
smluvní pokuty, úroky a poplatky z prodlení a jiné sankce vyplývající se smluvních vztahů, kurzové rozdíly z přepočtu majetku
a závazků z cizí na českou měnu a jiné náklady.
ř.22: Uvedou se zachraňovací náklady, kterými se dle § 32 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě rozumí účelně vynaložené
náklady, které pojistník na odvracení vzniku a zmírnění následků pojistné události vynaložil, nebo byl povinen vynaložit.
ř.24: Uvedou se mimořádné náklady v Netechnickém účtu z výjimečných a nahodilých událostí nesouvisejících s předmětem
podnikání, včetně poskytnutých náhrad za zjištěná manka a škody.
ř.27: Uvedou se ostatní daně a poplatky v Netechnickém účtu.
ř.28: Uvádí se daň z příjmů z běžné i mimořádné činnosti v Netechnickém účtu, tj. splatná i odložená daň včetně doměrek a vratek
za minulá léta.
A026b
Údaje představují stavy k poslednímu dni předchozího a vykazovaného období. Stav netto = stav brutto mínus korekce, tj. bez
oprávek a bez opravných položek k dlouhodobému majetku, k finančnímu majetku, k pohledávkám a k zásobám.
ř.01: Aktiva celkem musí odpovídat hodnotě stejné položky v Rozvaze za vykazované období.
ř.17: Uvede se skutečný stav zásob na konci účetního období zjištěný inventurou (účtová skupina 48) bez poskytnutých záloh.
Pro řádky platí vazby:
ř.01, sl.1 = oddíl A037 ř.01, sl.1
ř:01, sl.2 = oddíl A037 ř.01, sl.2
ř.22, sl.1 = oddíl A032 ř.01, sl.7
ř.22, sl.2 = oddíl A032 ř.01, sl.1
A046
Údaje se vykazují podle sídla místních jednotek. Za místní jednotku se považuje podnik nebo jeho část (dílna, továrna, obchod,
kancelář, sklad apod.) trvale umístěný(á) v jednoznačně identifikovatelném místě vyjádřeném přesnou adresou. V tomto místě
nebo z tohoto místa jsou vykonávány ekonomické činnosti, které provádí jeden nebo více zaměstnanců (i jen na částečný
pracovní úvazek) téhož podniku. Za místní jednotku se nepovažuje místo, kde je činnost vykonávána pouze přechodně (práce
u zákazníka, místo stavby, prodejní stánek apod.). V těchto případech se údaje přiřazují k té místní jednotce, ze které jsou tyto
činnosti organizovány.
sl.2 až 4: Vykazující jednotka rozčlení dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a ložisek nerostných surovin do
jednotlivých územních celků, na jejichž území je majetek fakticky užíván.
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Pro ř.99 (kontrolní součet) platí vazby:

ř.99, sl.2 = oddíl A027 ř.01, sl.1
ř.99, sl.3 = oddíl A029 ř.01, sl.1
ř.99, sl.4 = oddíl A029 ř.01, sl.7

A039c
ř.02: Patří sem i tantiémy členů správní a dozorčí rady, podíly společníků a členů družstva, podíl tichého společníka a ostatní podíly
na zisku.
ř.03: Výplata dividend nerezidentům – specifikace pojmu ve vysvětlivkách k oddílu A032 – Finanční aktiva.
ř.04: Rezident - fyzická osoba je osoba, která má bydliště na území ČR. Zde realizuje i svou spotřebu.
ř.05: Jedná se o ocenitelná práva a goodwill, které se vykazují jako aktivum. Goodwill se odpisuje po dobu užívání majetku, ke
kterému se vztahuje. Nelze-li tuto dobu zjistit, odpisuje se nejdéle po dobu pěti let.
ř.12: Jedná se o sociální výpomoci zaměstnancům (příp. jejich nejbližším pozůstalým) v případě úmrtí, nemoci apod., výpomoci při
řešení neočekávaných sociálních situací apod. Nepatří sem: příspěvky na bytovou výstavbu, na stravování, na rekreaci, na
kulturu a tělovýchovu, dary (např. při pracovních výročích apod.) a půjčky.
ř.14: Uvedou se investice představující finanční umístění ŽP, je-li nositelem investičního rizika pojistník (v aktivech rozvahy
položka D), jejichž zdrojem financování je technická rezerva uváděná v položce D pasiv rozvahy. Patří sem také investice,
které jsou uskutečňovány jménem členů tontiny a budou později mezi ně rozděleny.
ř.22 a 23: Jde o zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
(vyhláška 128/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
A113
Předepsané hrubé pojistné pro neživotní a životní pojištění z účtové třídy 6 v tis. Kč - zahrnuje výši předpisu pojistného.
Náklady na pojistná plnění pro neživotní a životní pojištění z účtové třídy 5 v tis. Kč - zahrnují náklady na pojistná plnění ve výši
předpisu plnění.
sl.1, 2: Předepsané hrubé pojistné je rozděleno podle plátců.
sl.3, 4: Náklady na pojistná plnění jsou rozděleny podle toho, komu se pojistné plnění poskytuje.
Pro rozdělení celkových částek pojistného a pojistných náhrad se použije členění podle Číselníku institucionálních sektorů a
subsektorů č. 5565 (ČSÚ, Praha).
ř.02 až 06: Uvede se pojistné, které platí podnikatelské subjekty, tj. právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním nebo jiném
rejstříku, z nákladů firmy, včetně pojistného, placeného za zaměstnance (např. úrazové pojištění, důchodové připojištění).
ř.02: Nefinanční podniky - kód ISEKTOR 11 - jednotky, které produkují zboží a služby pro trh (akciové, obchodní společnosti,
družstva apod.). Dále sem patří neziskové organizace (např. asociace) a podobné organizace poskytující služby
podnikatelským jednotkám. Nezahrnují se živnostníci a jiné osoby samostatně výdělečně činné; nezahrnují se finanční a
pojišťovací instituce.
ř.03: Finanční instituce (bez pojišťoven) - kód sektoru ISEKTOR 121 až 124 - jednotky, které poskytují finanční služby (banky,
spořitelny, investiční společnosti a investiční fondy) nebo pomocné finanční jednotky (zprostředkovatelské - burzy, finanční
leasingové společnosti, makléřské pojišťovací jednotky).
ř.04: Pojišťovny - kód ISEKTOR 125 - jednotky, které poskytují pojišťovací služby na smluvním (tržním) základě, včetně penzijních
fondů. Nezahrnují se zdravotní pojišťovny.
ř.05: Vládní instituce - kód ISEKTOR 13 - zahrnují se organizace, které poskytují kolektivní služby převážně netržního charakteru rozpočtové organizace (tj. ústřední orgány, územní správní orgány a organizace, které řídí), příspěvkové organizace a
zdravotní pojišťovny a vysoké školy.
ř.06: Neziskové instituce - kód ISEKTOR 15 - zahrnují soukromé neziskové organizace, které poskytují netržní služby domácnostem
převážně za cenu nákladů nebo zdarma; jsou to např. politické strany, nadace, dobročinné organizace, církve nebo zájmová či
sportovní sdružení, bytová družstva; nezahrnují se rozpočtové ani příspěvkové organizace.
ř.07 a 08: Domácnosti - kód ISEKTOR 14 - údaje za sektor domácností jsou rozděleny do dvou hlavních skupin.
ř.07: Živnosti a ostatní osoby samostatně výdělečně činné (nezapsané v obchodním rejstříku), tj. osoby podnikající podle
živnostenského zákona a dalších právních předpisů, např. soukromí výrobci, zemědělci, obchodníci, lékaři, právníci, auditoři,
daňoví poradci, umělci apod., kteří hradí pojistné z nákladů firmy, včetně pojistného za své zaměstnance (úrazové nebo
důchodové připojištění).
ř.08: Občané - zahrnuje jednotlivé občany (nepodnikatelské subjekty).
ř.09: Nerezidenti - kód ISEKTOR 2 - zahrnuje právnické i fyzické osoby s trvalým pobytem (sídlem) mimo území ČR (viz úvod k
oddílu A032).
V ř.02 až 08 jsou uváděny údaje za rezidenty (v požadovaném členění), v ř.09 pak údaje za nerezidenty.
Pokud organizace nemá možnost rozdělit předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění do institucionálních sektorů ze své
účetní nebo jiné evidence, použije kvalifikovaný odhad.
A114
Uvádějí se zde pouze přímé obchody v neživotním pojištění, tj. bez aktivního zajištění.
sl.1: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená pod body 1 a 2 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jde
tedy o úrazové pojištění a pojištění nemoci.
sl.2: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená v bodě 10 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jde tedy
o pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla a jeho přípojného vozidla, z
provozu drážního vozidla a z činnosti dopravce.
sl.3: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená v bodě 3 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jde tedy
o pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních.
sl.4: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená pod body 4, 5, 6, 7, 11 a 12 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví. Jde tedy o pojištění škod na drážních vozidlech, pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích,
pojištění škod na plavidlech (vnitrozemských, námořních), pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného
majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo
užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z
vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.
sl.5: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená pod body 8 a 9 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jde
tedy o pojištění škod na majetku jiném než uvedeném ve sloupcích 3 a 4.
sl.6: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená v bodě 13 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jde tedy
o všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou ve sl.2 a 4.
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sl.7: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená pod body 14 a 15 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Jde tedy o pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce).
sl.8: Patří sem odvětví neživotních pojištění uvedená pod body 16, 17 a 18 v části B přílohy č. 1 zákona 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví. Jde tedy o pojištění různých finančních ztrát, pojištění právní ochrany a pojištění pomoci osobám v
nouzi.
ř.05: Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů (bez aktivního zajištění) obsahuje veškeré částky splatné během účetního
období podle pojistných smluv, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky mohou vztahovat zcela nebo z části k pozdějšímu
účetnímu období (vyhl. 502/2002 Sb., §19, odst.1).
ř.06: Pojistné postoupené zajišťovatelům obsahuje podíl zajišťovatelů na předepsaném hrubém pojistném z přímých obchodů z titulu
zajišťovacích smluv uzavřených pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny (502/2002 Sb., §19, odst. 2 a
363/1999 Sb., §2, odst. 1e).
ř.07: Pro výpočet tohoto ukazatele se použijí hodnoty, které jsou vyplňovány do výkazu zisku a ztráty s výjimkou položky „podíl
zajišťovatelů na změně stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné“, kde je nutné změnit znaménko na opačné.
ř.08: Patří sem náklady na pojistná plnění v hrubé výši (tj. částky pojistného plnění schválené k výplatě za účetní období osobám,
které mají právo na plnění včetně nákladů na likvidaci) zvýšené o změnu stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění za běžné
účetní období (vyhl. 502/2002 Sb., §19 odst. 5a).
ř.09: U neživotních pojištění je technická rezerva určena ke krytí závazků z pojistných událostí. Uvádí se stav této rezervy ke konci
období v hrubé výši členěný podle odvětví neživotních pojištění a týkající se pouze přímých obchodů.
ř.10: Uvádí se součet položek z výkazu zisku a ztráty „pořizovací náklady na pojistné smlouvy“, „změna stavu časově rozlišených
pořizovacích nákladů“ a „správní režie“ v členění dle odvětví neživotních pojištění.
A115
Jde o předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů (bez aktivního zajištění) neočištěné o podíl zajistitelů na tomto předepsaném
pojistném.
A116
Uvádějí se zde pouze přímé obchody v životním pojištění, tj. bez aktivního zajištění.
sl.1: Patří sem odvětví životních pojištění uvedená pod body 1, 2 a 3 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jde
tedy o pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ smrti nebo dožití (1), svatební pojištění
nebo pojištění prostředků na výživu dětí (2), nebo důchodové pojištění (3).
sl.2: Patří sem odvětví životních pojištění uvedené pod bodem 4 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, tj. pojištění
podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem.
sl.3: Tontinami se rozumí sdružení účastníků životního pojištění za účelem společné kapitalizace svých příspěvků a následného
rozdělování takto vzniklého majetku mezi přežívající účastníky nebo pozůstalé.
sl.4: Patří sem odvětví životních pojištění uvedené pod bodem 5 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, nazvané
kapitalizace.
sl.6: Patří sem odvětví životních pojištění uvedené pod bodem 6 v části A přílohy k zákonu 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, tzn.
pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění podle tříd 1 až 5.
ř.01: Pokud počet pojištěných osob v rámci jednotlivých odvětví životních pojištění přímo nesledujete, žádáme Vás tímto o
kvalifikovaný odhad počtů pojištěných osob např. na základě počtu pojistných smluv.
ř.02: Počet platných pojistných smluv - políčka ve sl.2 až 6 se nevyplňují, protože ČSÚ tato data nevyžaduje.
ř 03: Předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů (bez aktivního zajištění) obsahuje veškeré částky splatné během účetního
období podle pojistných smluv, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky mohou vztahovat zcela nebo z části k pozdějšímu
účetnímu období (vyhl. 502/2002 Sb., §19, odst.1).
ř 04: Pojistné postoupené zajišťovatelům obsahuje podíl zajišťovatelů na předepsaném hrubém pojistném z přímých obchodů z titulu
zajišťovacích smluv uzavřených pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny (502/2002 Sb., §19, odst. 2 a
363/1999 Sb., §2, odst. 1e).
A117
sl.1, 4: Jde o aktivní zajištění, tj. přijaté zajistné. Uvádí se i hodnoty v případě fakultativního zajištění (povolení podle §9 odst. 5
zákona č. 363/1999 Sb.).
sl.3, 6: Obsahuje veškeré pojistné postoupené zajišťovatelem z titulu zajišťovacích smluv uzavřených mezi pojišťovnou a
zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny (502/2002 Sb., §19, odst. 2 a 363/1999 Sb., §2, odst. 1e), tj. cese a retrocese.
sl.2, 5: Uvádí se předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů (bez aktivního zajištění).
A118
Technické rezervy na neživotní a životní pojištění (v hrubé výši) se tvoří podle zákona 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a
navazujících předpisů, kterými se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny.
Uvede se stav (ke konci období) technických rezerv z účtové třídy 4.

