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ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZVÝŠILA ZISK TÉMĚŘ O JEDNU MILIARDU
Praha (28. února 2005) – Čistým ziskem ve výši převyšující 4 miliardy korun skončilo podle
předběžných neauditovaných výsledků hospodaření České pojišťovny za rok 2004. Je to téměř
o miliardu více než v roce předchozím. Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dosáhlo
v roce 2004 výše 41 miliard korun. Meziročně tak narostlo o 3,1 mld. Kč, tedy o 8 procent.
„Na vývoj hospodářského výsledku měl vliv růst všech hlavních ukazatelů – výnosů z finančního
umístění, provozního výsledku i prodeje pojištění. Pozitivně se projevil rovněž vliv úspěšně ukončené
vnitřní transformace firmy a vybudování klientského servisu,“ vysvětluje předseda představenstva ČP
Ladislav Bartoníček. Předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo 15,9 mld. korun, což je o 11
procent více než v předchozím roce. Dynamika neživotního pojištění dosáhla 6 procent při celkovém
předepsaném pojistném ve výši 25,1 mld. Kč. Nejúspěšnější kategorií bylo tentokrát pojištění
motorových vozidel. „V případě havarijního pojištění předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 15
procent a u povinného ručení o 9 procent,“ doplnil Bartoníček.
Vlastní kapitál společnosti meziročně posílil o 6 procent na 16,3 miliardy korun, a to zejména díky
pozitivním hospodářským výsledkům a růstu hodnoty dceřiných společností ČP dané jejich obchodním
úspěchem. Bilanční suma ČP dosáhla 119 miliard korun a výše technických rezerv 90 miliard korun.
Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 37 procent. V soutěži
Pojišťovna roku 2004 pořádané společností Fincentrum, získala ČP na základě výsledků hlasování
odborné poroty první místo. Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní tržní podíl v životním
i neživotním pojištění oceňují také ratingové agentury Moody´s a Standard & Poor´s. Agentura S&P
oceňuje ČP známkou BBB se stabilním výhledem. Moody´s udělila České pojišťovně ohodnocení
finanční síly Baa3 rovněž se stabilním výhledem. Uvedená hodnocení patří do tzv. investičního
stupně. ČP se tak řadí mezi nejvýše hodnocené tuzemské finanční instituce. Kromě vedoucí tržní
pozice a úspěšného zavedené nové úrovně klientského servisu vyzdvihují obě agentury rovněž dobré
provozní výsledky a vynikající likviditu. Česká pojišťovna má základní kapitál 3 miliardy korun
a spravuje 14 milionů pojistných smluv. Hlavním akcionářem České pojišťovny je společnost CESPO
B.V. ze skupiny PPF. Podíl skupiny PPF na základním kapitálu ČP dosahuje 97,7 procenta.
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