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Vážené dámy, vážení pánové, 

nejskloňovanějším tématem uplynulého roku 
byla opět celosvětová pandemie koronaviru . 
Rychle se měnící protiepidemická opatření 
znovu omezovala možnost poradců setkávat 
se s klienty, a podepsala se tak i na chodu naší 
společnosti . Po první vlně pandemie jsme však 
byli na hybridní způsob práce lépe připravení . 
Digitální nástroje komunikace, spolupráce 
a již fungující procesy daly vzniknout novým 
příležitostem a pomohly na svět novým 
zajímavým projektům .
V roce 2021 se NN Management Services  
i nadále věnovala poskytování služeb českým  
a slovenským entitám NN Group, které jsou  
v přímém kontaktu se zákazníky, a to v oblasti 
poradenství, IT, řízení rizik a marketingu . Dále 
společnost zodpovídá i za zajišťování činností 
v rámci NN IT Hub, který poskytuje služby 
zabezpečení a správy aplikací pro vybrané země 
NN Group .

Hospodaření v roce 2021
Vzhledem k servisnímu charakteru organizace je 
hospodaření společnosti úzce spjato  
s fungováním celé NN Group, a to nejen  
v České republice, ale také v celém regionu  
– díky mezinárodnímu působení NN IT Hubu 
 a jeho odborníků . Přestože byl uplynulý rok opět 
plný změn a výzev, podařilo se společnosti  
NN Management Services vylepšit výsledek 
svého hospodaření . Zisk po zdanění narostl  
z 29 .52 milionu korun v roce 2020 na  
31 .88 milionu korun v roce 2021 .
Celkové výnosy za rok 2021 pak vzrostly  
o 9 % meziročně a přesáhly 716 milionů korun . 
Jedním z důvodů rostoucích výnosů je také 
prodej části závodu, který obsahoval zejména 
smlouvu o věcném břemeni, na základě 
které měla společnost NN Management 
Services možnost pronájmu, nebo podnájmu 
třetím osobám, administrativní budovy v ulici 
Jesenského v Bratislavě .
Celková bilanční suma NN Management 
Services se snížila ze 720 milionů korun 
ke konci roku 2020 těsně pod hranici 499 

milionů korun ke konci roku 2021 v důsledku 
kombinace výše zmíněného prodeje  části 
závodu, v jehož důsledku došlo zejména 
k poklesu hodnoty ocenitelných práv a dále 
pak odpisů stálých aktiv a efektivnějšího řízení 
pracovního kapitálu .

Běžci a hrdinové
V uplynulém roce jsme aktivní marketingovou  
a PR komunikací pomáhali vytvořit podporu  
pro obchodní aktivity NN v České republice .  
V rámci marketingové komunikace  
a komunikace na sociálních sítích společnost 
NN dále podporovala česká rychlobruslařská 
legenda Martina Sáblíková a nově také úspěšná 
maratónská běžkyně Marcela Joglová . Ostatně 
téma běhu pro zdraví i dobrou náladu nezůstalo 
jen na sociálních sítích . Od jara brázdí ulice 
Prahy také brandovaná tramvaj NN, která lidi 
nabádá, aby se jen nevozili, ale vyšli naproti 
svému zdraví a zlepšili si den procházkou či 
proběhnutím .
Na podporu zástupců NN Finance pak vznikla 
marketingová kampaň Obyčejní hrdinové . 
Ta představuje desítku profesionálních 
finančních poradců zastupujících NN ve všech 
regionech Česka . Pomyslným vrcholem loňské 
PR komunikace byl kulatý stůl nazvaný Češi 
a péče . Na základě průzkumu NN otevíraly 
známé osobnosti novinářům a veřejnosti 
témata spojená s potřebou péče nejen ve stáří . 
Nechyběla Tatiana Gregor Brzobohatá, modelka 
a předsedkyně správní rady Nadace Krása 
pomoci, Marek Holeček, jeden z nejúspěšnějších 
horolezců současnosti, nebo také ředitel Centra 
paliativní péče Martin Loučka . Výsledkem byla 
extenzivní pozitivní medializace a zesílená 
profilace NN v oblasti pojištění dlouhodobé 
péče .

Podpora práce odkudkoliv
Vzhledem k tomu, že naprostá většina 
zaměstnanců NN ČR loni strávila více 
pracovního času doma než v kanceláři, 
podpořila je společnost NN Management 
Services příspěvkem na vybavení domácí 
kanceláře . Pokračoval také multioborový 

projekt “Future Way of Working” hledající 
nejlepší hybridní způsoby spolupráce jak  
v rámci, tak i napříč odděleními a entitami 
NN ČR . Podmínkou projektu je zachování 
nových efektivních možností řízení pracovní 
doby i osobních zájmů a povinností 
zaměstnanců . 

Interní aktivity
Potřeba kvalitní a četné interní komunikace 
nadále sílila . Kromě pravidelných neformálních 
textových sdělení přes interní Sharepoint tak 
vznikly i desítky mých videoblogů nestrojeně 
komentujících běžné dění ve firmě, interaktivní 
Just Chaty nabízející všem zaměstnancům 
centrály NN online diskutovat nad aktuálními 
tématy s vedením společnosti a v neposlední 
řadě i jarní kolo komunitně-charitativní aktivity 
Lidi lidem .
V rámci pokračování tohoto úspěšného CSR 
projektu se opět zapojily stovky zaměstnanců 
NN v ČR, aby sportováním, fyzickým 
dobrovolnictvím nebo třeba napsáním osobního 
pohledu opuštěnému seniorovi získávaly body 
pro řadu dobročinných projektů . Výsledkem byly 
tisíce nachozených a naběhaných kilometrů pro 
dobrou věc a stovky příspěvků a reakcí  
na interní sociální síti, které pomohly rozproudit 
a obnovit radostnou komunikaci mezi kolegy . 
Díky nasbíraným bodům, které jsme proměnili 
na finanční prostředky, jsme mohli podpořit pár 
skvělých projektů, jako například Cesty domů 
na pomoc seniorům nebo reformy školství skrze 
Eduzměnu . Zvláštní sbírka potom umožnila i 
rychlou mobilizaci finanční a osobní pomoci 
obětem ničivého tornáda na jižní Moravě 
začátkem léta .
Díky všem zmíněným úspěšným aktivitám jsme 
přesvědčeni, že z nelehkých měsíců  roku 2021 
vzešly všechny entity NN v České republice 
silnější a odolnější, což je při aktuální situaci 
určitě žádoucí . Ačkoliv již snad nastal toužebně 
očekávaný konec pandemie, máme tu válku 
na Ukrajině, jejíž následky jsou nevyzpytatelné . 
Nikdo nevíme, co bude zítra, ale v NN jsme 
připraveni efektivně zdolávat všechny výzvy  
a posilovat své pozice na českém trhu .

Slovo ředitele
Maurick W. Schellekens
předseda sboru jednatelů
NN Management Services, s .r .o . 
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Lidi lidem a dobrovolnictví
Lidi jsme opět měli na prvním místě při 
všem, co jsme dělali . Našim zaměstnancům 
jsme se snažili nabízet ty nejlepší možné 
pracovní podmínky, ať už při práci z 
kanceláře nebo z domova . O tom, jak 
se toto dlouhodobé úsilí NN v ČR daří 
naplňovat, svědčí prestižní ocenění Top 
Employer Czech Republic a Top Employer 
Europe, které jsme pro rok 2022 získali 
již počtvrté v řadě . Top Employers 
Institute každoročně certifikuje nejlepší 
zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům 
nabízejí výjimečné pracovní podmínky na 
začátku (employer branding, nábor talentů, 
onboarding), v průběhu (kariérní růst  
a rozvoj, oceňování a well-being) i v závěru 
pracovního poměru (uznání a offboarding), 
podporují nové talenty a stále zlepšují své 
pracovní procesy  

a firemní kulturu . O udělení ocenění Top 
Employer rozhodují nezávislí auditoři, 
kteří posuzují, zda společnost splňuje 
příslušné mezinárodní standardy . V České 
republice náročnou certifikací prošlo zatím 
pouze šestnáct firem . NN navíc nabízí 
zaměstnancům širokou škálu benefitů – 
cafeterie, stravenkový paušál, příspěvek na 
penzijní připojištění, teambuilding, jazykové 
kurzy, psychologická poradna, kartu na 
sportování, slevy na produkty NN, odměna 
za pracovní výročí, dny volna navíc a další . 

Do jarního kola komunitně-charitativního 
CSR projektu Lidi lidem se opět zapojily 
stovky zaměstnanců finanční skupiny NN 
v ČR . Prostřednictvím bezmála 4 000 
aktivit – od sportu přes dobrovolnictví až 
po napsání osobního pohledu opuštěnému 
seniorovi – nasbírali zaměstnanci body 

v hodnotě 1,3 milionu korun . Díky těmto 
prostředkům jsme pak ve spolupráci 
s partnery z různých odvětví a koutů 
republiky zařídili například společenskou 
místnost v domově pro seniory, opatřili 
tři polohovatelná lůžka pro akutní 
pečovatelskou péči, vybavili půjčovnu 
zdravotních pomůcek provozovanou 
organizací Cesta domů nebo přichystali 
dárky s osobním pozdravem pro 400 
hospitalizovaných dětí . Dále jsme 
distribuovali poděkování a dárek pro 1 000 
sociálních pracovníků pečujících o seniory  
v době pandemie, ale i 500 zdravotníků, 
kteří sloužili během pandemie v první linii .
Důležitou součástí jarní série Lidi lidem bylo 
i 11 dobrovolnických dnů . 90 zaměstnanců 
NN se zvedlo od počítačů a šlo natírat 
ploty, uklízet zahrady, malovat interiéry, 
sestavovat nábytek či jinak vylepšovat 

Již druhým rokem nám motto NN Group „Future Matters“ („na budoucnosti záleží“) pomáhalo 
nepropadat v rámci celosvětové pandemie skepsi a přispívat tam, kde to dává společensky smysl 
také v dlouhodobé perspektivě. Globální CSR program NN Group jsme vloni opět naplnili aktivitami 
pro pomoc a rozvoj životních obzorů různých skupin potřebných. Hlavní trojici pilířů naší společenské 
odpovědnosti, kam patří rozvoj budoucích příležitostí, podpora vedoucí k soběstačnosti a péče 
o seniory, v uplynulém roce doplnila aktuální pomoc potřebným v rámci koronavirové krize a lidem 
zasaženým pustošením tornáda na jihu Moravy, a to nejen přímou finanční pomocí, ale i skrze 
dobrovolnictví zaměstnanců NN Group v ČR.

Společenská 
odpovědnost 
skupiny NN Group
v České republice
v roce 2021
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Společenská odpovědnost 

prostředí v pečovatelských domovech 
pro seniory, zdravotně postižené či 
sociálně znevýhodněné . Výsledkem bylo 
neuvěřitelných 784 hodin dobrovolnické 
práce . 
V rámci prvního ročníku Dobrovolnického 
týdne, který NN zorganizovala, pak také  
35 kolegů vyběhlo na trať nového projektu 
NN Charity Run . Uběhli 180 km, které  
jsme proměnili v 65 tisíc korun a podpořili 
jimi organizaci Krása pomoci pečující  
o seniory .  Ani tím však solidarita 
neskončila; 202 zaměstnanců dále ve volné 
chvíli neváhalo napsat osobní pozdrav 
osamělým seniorům, kteří se  
v době přísných vládních opatření nesměli 
potkat s nikým ze svých blízkých .  
Neplánovaný závěr celého projektu Lidi 
lidem přineslo tornádo, které se 24 . června 
prohnalo jihem Moravy a zanechalo po 
sobě velkou spoušť a lidské neštěstí . Díky 
sounáležitosti zaměstnanců a také podpoře 
ze strany NN nakonec doputovalo na 
pomoc lidem v postižených oblastech více 
než 1,5 milionu korun . Devět statečných 
zaměstnanců NN navíc na Moravu odjelo 
a strávilo tam 136 hodin odstraňováním 
následků neštěstí . V tomto případě činy 
mluví samy za sebe . 

Péče a vzdělání
Dále jsme také stavěli na dlouhodobém 
partnerství s neziskovým sektorem, které 
umožňuje vytvořit oboustranný vztah pro 
lepší možnosti plánování a optimalizace 
spolupráce, včetně konkrétního zapojení 
zaměstnanců . NN v České republice proto 
i nadále zůstala partnerem nadace Krása 
pomoci, která pomáhá seniorům prožít 
důstojné stáří a těm, kteří o ně pečují, 
a nabízí kvalitní a prověřené informace 
o možné podpoře státu, odlehčujících 
službách a dalších formách pomoci .
Společnosti NN v ČR mají ve zvyku pracovat 
s dlouhodobým výhledem  
a pomáhají lidem zajistit si budoucnost,  
na kterou se mohou těšit . Proto jsme se 
zapojili také do iniciativy Eduzměna usilující  
o systémovou proměnu českého školství . Díky 
finančnímu zapojení jsme se stali součástí 
projektu vedeného vysoce profesionálním 
týmem s potřebným rozhledem a know-how . 
Potřebám českého školství se nyní navíc 
dostává relevantní podpory i mezi politickými 
představiteli a odborníky na vzdělávání . Proto 
věříme, že Eduzměna může významným 
způsobem zlepšit kvalitu českého školství pro 
celé další generace .

NN v ČR podpořila také Nadační fond 
Mathilda, jehož posláním je podpora osob 
s těžkým zrakovým postižením . Projekty 
nadačního fondu napomáhají vzdělávání 
nevidomých a slabozrakých osob, 
a v konečném důsledku tak výrazně 
přispívají k jejich integraci včetně 
pracovního uplatnění . Fond se ale 
zabývá i výchovou a výcvikem vodicích 
psů, kteří se pro mnohé nevidomé 
stávají nepostradatelnými pomocníky . 
Naše finanční podpora umožnila výcvik 
dvou takovýchto psů, přičemž jednoho 
ze čtyřnohých pomocníků po dobu 
prvního roku dokonce adoptovala jedna 
zaměstnankyně NN v ČR .

Finanční gramotnost a další vybavenost 
do života
Také v roce 2021 pokračovala skupina  
NN v České republice ve spolupráci  
s organizací Junior Achievement Czech, 
která byla založena již v roce 2015 .  
Tato organizace se zaměřuje na mládež 
a jejich přípravu na budoucí pracovní 
uplatnění . Podpořili jsme tak zájem 
studentů středních škol o sociální inovace 
schopné přispět k řešení problémů české 
společnosti, a to konkrétně prostřednictvím 
projektu Social Innovation Relay (SIR) . 
Během něj studenti pod vedením mentorů 
z NN rozpracovali devět předem vybraných 
sociálně inovativních projektů do 
podnikatelského záměru . 
Další součástí tohoto CSR projektu 
je snaha o zmírňování finanční tísně 
u mládeže, která kulminovala dalším 
ročníkem Innovation Campu – soutěže pro 
studenty středních škol . Ten zorganizovala 
v online podobě NN v České republice opět 
spolu s Junior Achievement Czech s cílem 
propojit svět školy se světem reálného 
byznysu a umožnit studentům osvojit si tzv . 
měkké dovednosti . 

NN a běh
Život se má žít, připomíná nenucenou 
formou NN v České republice již několik 
let v rámci své komunikace na veřejnost 
a série kulatých stolů s osobnostmi . Také 
proto je již od roku 2016 generálním 
partnerem zážitkových nočních běhů  
NN Night Run . Podporujeme tak nejen 
zdravý životní styl, ale i radost ze sportu 
 a pohybu obecně, která není navázána 
jen na vítězství a překonávání rekordů . 
Osmidílné série závodů se po celé České 
republice v roce 2021 zúčastnilo tisíce lidí, 

kteří buď při běhu s čelovkami na hlavě 
rozzářili trasy vedoucí parky i historickými 
centry nebo tuto akci podpořili jen jako 
diváci . 
Ostatně téma běhu pro zdraví i dobrou 
náladu bylo motivem také pro brandovanou 
tramvaj NN brázdící ulice Prahy, která lidi 
nabádá, aby se jen nevozili, ale vyšli naproti 
svému zdraví, 
a zlepšili si tak den procházkou  
či proběhnutím .

Péče o životní prostředí
NN se v České republice dlouhodobě 
zasazuje o ochranu životního prostředí . 
Myšlenku udržitelného podnikání již 
přijala zcela za svou, a proto se při všech 
činnostech snažíme chovat odpovědně  
a přemýšlíme nad možnostmi, jak pomáhat 
společnosti . Budova, v níž NN v Praze 
sídlí, je držitelem nejvyššího hodnocení 
„excellent“ v rámci mezinárodní certifikace 
BREEAM . Tím je stvrzena energetická 
úspornost budovy, která pochopitelně 
nabízí i jistotu kvalitního a bezpečného 
pracovního prostředí a udržitelný provoz  
s nízkými náklady . 
Ohleduplnost je dlouhodobě jedním  
z významných kritérií i při výběru našich 
dodavatelů a výrobců zboží . Použité věci, 
jako je třeba nábytek, odvážíme  
k ekologické likvidaci a myslíme  
i na hotové detaily: v kuchyňkách mají 
zaměstnanci k dispozici dostatek nádobí, 
čímž odpadá nutnost používat kelímky na 
jedno použití . A až na výjimky nepoužíváme 
balenou vodu . I recyklace odpadu tvoří 
přirozenou součást naší činnosti a příslušné 
nádoby jsou k dispozici ve všech patrech 
budovy české centrály NN .
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Rozvaha
k 31. prosinci 2021

Běžné účetní období Min.účetní 
období

Označ. Aktiva Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 558 344 -1 059 638 498 706 719 958

B. Stálá aktiva 1 161 250 -1 059 638 101 612 229 831

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 849 262 - 797 432 51 830 129 009

B .I .2 . Ocenitelná práva 842 941 - 797 432 45 509 125 898

B .I .2 .1 . Software 842 806 - 797 305 45 501 66 452

B .I .2 .2 . Ostatní ocenitelná práva 135 - 127 8 59 446

B .I .5 .
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

6 321 6 321 3 111

B .I .5 .2 . Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6 321 6 321 3 111

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 311 988 - 262 206 49 782 100 822

B .II .1 . Pozemky a stavby 99 937 - 84 121 15 816 49 137

B .II .1 .2 . Stavby 99 937 - 84 121 15 816 49 137

B .II .2 . Hmotné movité věci a jejich soubory 211 556 - 178 085 33 471 50 391

B .II .4 . Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 46 46 83

B .II .4 .3 . Jiný dlouhodobý hmotný majetek 46 46 83

B .II .5 .
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

449 449 1 211

B .II .5 .1 . Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B .II .5 .2 . Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 449 449 1 211

C. Oběžná aktiva 362 245 362 245 457 665

C.II. Pohledávky 213 526 213 526 354 169

C .II .1 . Dlouhodobé pohledávky 14 934 14 934 22 141

C .II .1 .4 . Odložená daňová pohledávka 10 923 10 923 17 005

C .II .1 .5 . Pohledávky – ostatní 4 011 4 011 5 136

C .II .1 .5 .4 . Jiné pohledávky 4 011 4 011 5 136

C .II .2 . Krátkodobé pohledávky 198 592 198 592 332 028

C .II .2 .1 . Pohledávky z obchodních vztahů 37 349 37 349 91 465

C .II .2 .4 . Pohledávky – ostatní 161 243 161 243 240 563

C .II .2 .4 .3 . Stát – daňové pohledávky 15 841 15 841 7 440

C .II .2 .4 .4 . Krátkodobé poskytnuté zálohy 524 524 1 512

C .II .2 .4 .5 . Dohadné účty aktivní 139 026 139 026 101 183

C .II .2 .4 .6 . Jiné pohledávky 5 852 5 852 130 428

C.IV. Peněžní prostředky 148 719 148 719 103 496

C .IV .1 . Peněžní prostředky v pokladně

C .IV .2 . Peněžní prostředky na účtech 148 719 148 719 103 496

D. Časové rozlišení aktiv 34 849 34 849 32 462

D .1 . Náklady příštích období 34 849 34 849 32 462

Sestaveno dne:

30. 5. 2022 Maurick W. SchellekensMartin Hargaš Markéta Lusková Ondřej Batík

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):



NN Management Services, s. r. o.
Výroční zpráva 2021

8

Rozvaha
k 31. prosinci 2021

Označ. Pasiva Běžné období Minulé období

PASIVA CELKEM 498 706 719 958

A. Vlastní kapitál 408 143 416 935

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000

A .I .1 . Základní kapitál 1 000 1 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 221 045 261 717

A .II .2 . Kapitálové fondy 221 045 261 717

A .II .2 .1 . Ostatní kapitálové fondy 221 045 261 717

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 154 218 124 700

A .IV .1 . Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 154 218 124 700

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 31 880 29 518

B . + C . Cizí zdroje 90 563 303 023

B. Rezervy 27 804 27 447

B .4 . Ostatní rezervy 27 804 27 447

C. Závazky 62 759 275 576

C.I. Dlouhodobé závazky

C .I .9 . Závazky – ostatní

C .I .9 .3 . Jiné závazky

C.II. Krátkodobé závazky 62 759 275 576

C .II .3 . Krátkodobé přijaté zálohy 95 794

C .II .4 . Závazky z obchodních vztahů 3 062 14 836

C .II .8 . Závazky ostatní 59 695 164 946

C .II .8 .3 . Závazky k zaměstnancům 22

C .II .8 .4 . Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C .II .8 .5 . Stát - daňové závazky a dotace

C .II .8 .6 . Dohadné účty pasivní 59 675 40 684

C .II .8 .7 . Jiné závazky 124 262

D. Časové rozlišení pasiv

D .2 . Výnosy příštích období

Sestaveno dne:

30. 5. 2022 Maurick W. SchellekensMartin Hargaš Markéta Lusková Ondřej Batík

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. prosinci 2021

Skutečnost v účetním období

označ. Text sledovaném minulém

I . Tržby z prodeje výrobků a služeb 614 136 634 399

II . Tržby za prodej zboží

A . Výkonová spotřeba 277 415 276 217

A .1 . Náklady vynaložené na prodané zboží

A .2 . Spotřeba materiálu a energie 12 719 22 720

A .3 . Služby 264 696 253 497

D . Osobní náklady 219 796 201 036

D .1 . Mzdové náklady 158 509 145 173

D .2 . Náklady na soc .zabezpečení, zdrav .pojištění a ostatní náklady 61 287 55 863

D .2 .1 . Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 52 248 47 785

D .2 .2 . Ostatní náklady 9 039 8 078

E . Úpravy hodnot v provozní oblasti 18 927 118 112

E .1 . Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20 024 118 112

E .1 .1 . Úpravy hodnot dlouhodobého nehm .a hmotného majetku - trvalé 76 749 115 085

E .1 .2 . Úpravy hodnot dlouh . nehm .a hmotného majetku - dočasné - 56 725 3 027

E .3 . Úpravy hodnot pohledávek - 1 097

III . Ostatní provozní výnosy 100 784 15 498

III .1 . Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 5 624 14 177

III .3 . Jiné provozní výnosy 95 160 1 321

F . Ostatní provozní náklady 147 691 11 744

F .1 . Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 514 9 138

F .3 . Daně a poplatky 260 529

F .4 . Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 357 - 892

F .5 . Jiné provozní náklady 146 560 2 969

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 51 091 42 788

VI . Výnosové úroky a podobné výnosy 21

VI .2 . Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 21

J . Nákladové úroky a podobné náklady 595 174

J .2 . Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 595 174

VII . Ostatní finanční výnosy 1 870 10 198

K . Ostatní finanční náklady 13 024 11 318

* Finanční výsledek hospodaření - 11 749 - 1 273

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 39 342 41 515

L . Daň z příjmů 7 462 11 997

L .1 . Daň z příjmů splatná 1 380 11 874

L .2 . Daň z příjmů odložená (+/-) 6 082 123

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 31 880 29 518

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 31 880 29 518

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 716 790 660 116

Sestaveno dne:

30. 5. 2022 Maurick W. SchellekensMartin Hargaš Markéta Lusková Ondřej Batík

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok 2021

Základní
kapitál

Kapitálové
fondy

Nerozdělený zisk 
minulých let

Zisk/ztráta (-)
běžného období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2020 1 000 357 967 121 750 2 950 483 667

Příděly fondům -- -- 2 950 -2 950 --

Vratka kapitálových fondů -- -96 250 -- -- -96 250

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 29 518 29 518

Zůstatek k 31. 12. 2020 1 000 261 717 124 700 29 518 416 935

Základní
kapitál

Kapitálové
fondy

Nerozdělený zisk 
minulých let

Zisk/ztráta (-)
běžného období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2021 1 000 261 717 124 700 29 518 416 935

Příděly fondům -- -- 29 518 -29 518 --

Vratka kapitálových fondů -- -40 672 -- -- -40 672

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 31 880 31 880

Zůstatek k 31. 12. 2021 1 000 221 045 154 218 31 880 408 143

Sestaveno dne:

30. 5. 2022 Maurick W. SchellekensMartin Hargaš Markéta Lusková Ondřej Batík

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):
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Přehled o peněžních tocích
za rok 2021

Běžné
účetní období

Minulé
účetní období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  103 496  75 222

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti   

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  39 342  41 515

A .1 . Úpravy o nepeněžní operace  159 676  112 364

  A .1 .1 . Odpisy stálých  aktiv  76 749  115 085

  A .1 .2 . Změna stavu: - 57 496  2 165

    A .1 .2 .1 . goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku   

    A .1 .2 .2 . rezerv a opravných položek - 57 496  2 165

  A .1 .3 . Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 5 110 - 5 039

  A .1 .4 . Výnosy z podílů na zisku   

  A .1 .5 . Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   595   153

  A .1 .6 . Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  144 938

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu  199 018  153 879

A .2 . Změna potřeby pracovního kapitálu - 71 809  148 060

  A .2 .1 . Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení  140 406  57 034

  A .2 .2 . Změna stavu kr . závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení - 212 215  91 026

  A .2 .3 . Změna stavu zásob   

  A .2 .4 . Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků   

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  127 209  301 939

A .3 . Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  595 -  174

A .4 . Přijaté úroky     21

A .5 . Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 10 145 - 12 613

A .6 . Přijaté podíly na zisku   

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  116 469  289 173

Peněžní toky z investiční činnosti

B .1 . Nabytí stálých aktiv - 36 198 - 58 519

  B .1 .1 . Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 8 312 - 24 127

  B .1 .2 . Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 27 886 - 34 392

  B .1 .3 . Nabytí dlouhodobého finančního majetku   

B .2 . Příjmy z prodeje stálých aktiv  5 624  14 177

  B .2 .1 .Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  5 624  14 177

  B .2 .2 .Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku   

B .3 . Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám   

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 30 574 - 44 342

Peněžní toky z finančních činností

C .1 . Změna stavu dlouhodobých, popř . krátkodobých závazků z finanční oblasti   - 120 307

C .2 . Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 40 672 - 96 250

  C .2 .1 . Zvýšení základního kapitálu, ážia  event . fondů ze zisku

  C .2 .2 . Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům - 40 672 - 96 250

  C .2 .3 . Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů   

  C .2 .4 . Úhrada ztráty společníky   

  C .2 .5 . Platby z fondů tvořených ze zisku

  C .2 .6 . Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy   

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 40 672 - 216 557

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  45 223  28 274

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  148 719  103 496

Sestaveno dne:

30. 5. 2022 Maurick W. SchellekensMartin Hargaš Markéta Lusková Ondřej Batík

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):
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Příloha v účetní závěrce 
za rok končící 31. prosince 2021
NN Management Services, s.r.o.
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1. Charakteristika a hlavní aktivity
Vznik a charakteristika společnosti
NN Management Services, s .r .o . („společnost”) vznikla 4 . prosince 1995 .
Předmětem činnosti společnosti je:
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností:
 – zprostředkování obchodu a služeb;
 – velkoobchod a maloobchod;
 – poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 – realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
 – poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 – reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 – služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 – mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti .

Vlastníci společnosti
Jediným společníkem  společnosti  je  NN  Continental  Europe Holdings  B . V ., 2595AS´s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království .

Sídlo společnosti
NN Management Services, s .r .o ., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, Smíchov, Česká republika

Identifikační číslo
64573729

Orgán společnosti – sbor jednatelů – podle výpisu z obchodního rejstříku k 31. prosinci 2021.
Maurick Willem Schellekens, Praha 6 (od 16 . 8 . 2016) – předseda sboru jednatelů
Ronald Lipták, Lučenec (od 21 .1 .2019)
Libor Šimek, Ústí nad Labem (od 1 .11 .2021)
Martin Hargaš, Bratislava ( od 1 .11 .2021)
Geert Jan van Gaans, Lysolaje (od 21 .1 .2019 do 31 .7 .2021)

Způsob jednání za společnost
Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně . Jednatelé se za společnost podepisují tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě 
společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis . Statutárním orgánem společnosti jsou čtyři jednatelé, kteří tvoří kolektivní orgán – sbor jednatelů .

Organizační struktura
Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje 
NN Continental Europe Holdings B .V . se sídlem 2595AS ´s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království . Tuto konsolidovanou účetní 
závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti .
NN Management Services, s .r .o ., je servisní společnost, která vykonává podpůrné činnosti pro ostatní společnosti skupiny NN Group . 
Skládá se z následujících oddělení:
• Marketing
• Finance
• Technické oddělení
• Informační technologie
• Personální oddělení
• Interní audit
• Administrativní podpora
• Právní oddělení
• Pojistná matematika
• Divize služeb klientům 

Společnost zřídila v roce 2002 organizační složku ve Slovenské republice . Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku Slovenské 
republiky dne 28 . ledna 2003 . Činnost této organizační složky byla ukončena ke dni 31 . 5 . 2021 .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 
Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 
2021 . 

Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví č . 563/1991 Sb ., ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice, zejména vyhláškou MF ČR č . 500 ze dne 6 . listopadu 2002, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č . 563/1991 Sb ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů .

Závěrka byla zpracována na obecných účetních zásadách zejména na principu časového rozlišení, časové a věcné souvislosti nákladů  
a výnosů, na principu historických cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů a realizovatelných finančních nástrojů reálnou hodnotou . 

Tato závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky .

Všechny údaje jsou uvedeny v tisících korunách českých (tis . Kč), není-li uvedeno jinak .

Srovnatelným obdobím je rok končící 31 . prosince 2020 .

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná . 

3. Zásadní účetní postupy používané společností
Účetní závěrka Společnosti byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami:

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související . 
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis . Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis . Kč je účtován do 
nákladů v roce pořízení . 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy, stavby a technická zhodnocení* Lineární 12–50 let

Stroje a přístroje Lineární 3–6 let

Automobily Lineární 3–5 let

Inventář Lineární 6 let

Ocenitelná práva Lineární 50 let

Software (mimo Peoplesoftu) Lineární 3–4 roky

Peoplesoft Lineární 8 let

 * Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu 
odhadované životnosti, a to vždy po dobu, která je kratší .

V případě dočasného snížení hodnoty hmotného a / nebo nehmotného majetku je účtována opravná položka na vrub nákladů .

b) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech .

c) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou . Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy 
platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek . 

d) Rezervy
Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší . Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující 
kritéria: 
• existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,
• je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž „pravděpodobné“ 

znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %,
• je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše 
daňové povinnosti . V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost .

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát – 
daňové pohledávky .

e) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz České národní banky (ČNB) . V průběhu roku se účtuje o přepočtu cizích měn  
i o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách .

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB . Nerealizované 
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření . 

f) Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání pronájmu . Při ukončení 
nájmu u finančního leasingu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně .

g) 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 z příjmu zaplacenou v daném účetním období a veškeré doměrky a vratky za minulá období . Odhad daně 
vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období je vykázán jako splatná daň . 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů 
(daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou tyto rozdíly realizovány .

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna .

h) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu . Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny 
peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu . 

i) Závazky, úvěry a finanční výpomoci
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách . Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, jejichž doba 
splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé . 

j) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj . do období, s nímž věcně i časově souvisejí .

k) Konsolidace
V souladu s ustanovením § 62 odst . 5 vyhlášky č . 500/2002 Sb . („vyhlášky“) je účetní závěrka společnosti zahrnuta do konsolidované účetní 
závěrky společnosti NN Continental Europe Holdings B .V . se sídlem 2595 AS´s-Gravenhage, Schenkkade 65, Nizozemské království .

l) Změny a odchylky od účetních metod a postupů
V roce 2021 společnost neprovedla žádné významné opravy chyb minulých let, změny účetních metod a postupů a během účetního období 
nepoužila žádných významných odchylek od těchto metod a postupů .

Výše popsané účetní postupy byly používány též pro organizační složkou .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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4. Dlouhodobý majetek 
a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva Software
Nedokončený dl. 

nehm. majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1 . 1 . 2021 175 069 1 037 957 3 111 1 216 137

Přírůstky 0 27 886 27 886

Úbytky (vyřazení) -174 934 -219 827 0 -394 761

Přeúčtování -- 24 675 -24 676 --

Zůstatek k 31 . 12 . 2021 135 842 806 6 321 849 262

Oprávky 

Zůstatek k 1 . 1 . 2021 58 899 971 505 -- 1 030 404

Odpisy 45 43 722 -- 43 767

Oprávky k úbytkům -58 817 -217 922 --  -276 739

Celkem oprávky k  31 . 12 . 2021 127 797 305 -- 797 432

Opravné položky k 1 . 1 . 2021 56 725 -- -- 56 725

Změna opravné položky -56 725 -- -- -56 725

Opravné položky k 31 . 12 . 2021 -- -- -- --

Celkem oprávky a opravné položky k 1 . 1 . 2021 115 624 971 505 -- 1 087 129

Celkem oprávky a opravné položky k 31 . 12 . 2021 127 797 305 -- 797 432

Zůstatková hodnota k 1 . 1 . 2021 59 446 66 452 3 111 129 009

Zůstatková hodnota k 31 . 12 . 2021 8 45 501 6 321 51 830

Ocenitelná práva Software
Nedokončený dl. 

nehm. majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1 . 1 . 2020 175 069 1 050 018 12 296 1 237 383

Přírůstky -- 34 392 34 392

Úbytky (vyřazení) -- -55 638 -- -55 638

Přeúčtování -- 43 577 -43 577 --

Zůstatek k 31 . 12 . 2020 175 069 1 037 957 3 111 1 216 137

Oprávky 

Zůstatek k 1 . 1 . 2020 55 335 947 854 -- 1 003 189

Odpisy 3 564 78 255 -- 81 819

Oprávky k úbytkům -- -54 604 -- -54 604

Celkem oprávky k  31 . 12 . 2020 58 899 971 505 -- 1 030 404

--

Opravné položky k 1 . 1 . 2020 53 697 -- -- 53 697

Změna opravné položky 3 028 -- -- 3 028

Opravné položky k 31 . 12 . 2020 56 725 -- -- 56 725

Celkem oprávky a opravné položky k 1 . 1 . 2020 109 032 947 854 -- 1 056 886

Celkem oprávky a opravné položky k 31 . 12 . 2020 115 624 971 505 -- 1 087 129

Zůstatková hodnota k 1 . 1 . 2020 66 037 102 164 12 296 180 497

Zůstatková hodnota k 31 . 12 . 2020 59 446 66 452 3 111 129 009

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek

Stavby
Stroje  

a zařízení Inventář Vozidla
Jiný dl. hmotný 

majetek
Nedokončený dl.  
hmotný majetek

Zálohy na dl. 
hm. majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1 . 1 . 2021 154 993 146 206 47 229 36 946 83 1 211 -- 386 668

Přírůstky -- -- -- -- -- 8 312  -- 8 312

Úbytky (vyřazení) -56 058 -4 946 -10 519 -11 431 -38 -- -- -82 992

Přeúčtování 1 002 4 634 1 735 1 702 -- - 9 073 -- --

Zůstatek k 31 . 12 . 2021 99 937 145 894 38 445 27 217 45 450 -- 311 988

Oprávky 

Zůstatek k 1 . 1 . 2021 105 856 120 628 41 170 18 192 -- -- -- 285 846

Odpisy  8 559 15 912 2 019 6 492 -- -- -- 32 982

Oprávky k úbytkům (vyřazení) -30 294 -4 947 -10 464 -10 917 -- -- -- -56 622

Celkem oprávky k 31 .12 .21 84 121 131 593 32 725 13 767 -- -- -- 262 206

Celkem oprávky a opravné 
položky k 1 . 1 . 2021 105 856 120 628 41 170 18 192 -- -- -- 285 846

Celkem oprávky a opravné 
položky k 31 . 12 . 2021 84 121 131 593 32 725 13 767 -- -- -- 262 206

         

Zůst . hodnota k 1 . 1 . 2021 49 137 25 578 6 059 18 754 83 1 211 -- 100 822

Zůst . hodnota k 31 . 12 . 2021 15 816 14 301 5 720 13 450 45 450 -- 49 782

Stavby
Stroje  

a zařízení Inventář Vozidla
Jiný dl. hmotný 

majetek
Nedokončený dl.  
hmotný majetek

Zálohy na dl.
hm. majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1 . 1 . 2020 173 312 172 694 57 844 34 012 83 5 965 -- 443 910

Přírůstky -- -- -- -- -- 24 127  -- 24 127

Úbytky (vyřazení) -19 169 -41 383 -10 615 -10 202 -- -- -- -81 369

Přeúčtování 850 14 895 -- 13 136 -- -28 881 -- --

Zůstatek k 31 . 12 . 2020 154 993 146 206 47 229 36 946 83 1 211 -- 386 668

Oprávky 

Zůstatek k 1 . 1 . 2020 117 630 141 627 44 088 22 500 -- -- -- 325 845

Odpisy 7 345 16 897 3 774 5 249 -- -- -- 33 265

Oprávky k úbytkům (vyřazení) -19 119 -37 896 -6 692 -9 557 -- -- -- -73 264

Celkem oprávky k 31 .12 .20 105 856 120 628 41 170 18 192 -- -- -- 285 846

Celkem oprávky a opravné 

položky k 1 . 1 . 2020
117 630 141 627 44 088 22 500 -- -- -- 325 845

Celkem oprávky a opravné 

položky k 31 . 12 . 2020
105 856 120 628 41 170 18 192 -- -- -- 285 846

         

Zůst . hodnota k 1 . 1 . 2020 55 682 31 067 13 756 11 512 83 5 965 0 118 065

Zůst . hodnota k 31 . 12 . 2020 49 137 25 578 6 059 18 754 83 1 211 0 100 822

Společnost neeviduje žádný majetek zatížený zástavním právem .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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5. Prodej části podniku
Společnost byla prostřednictvím své pobočky na Slovensku uživatelem nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví kongregace Kanonistiek 
sv . Augustína řehole Notre Dame (dále jen „kongregace“) . Kongregace zřídila věcné břemeno ve prospěch Společnosti na užívání nemovitosti 
na období 50 let, které bylo v minulých letech vykázáno jako ocenitelná práva v položce Nehmotný majetek a současně o něm bylo účtováno 
v položce Jiné dlouhodobé závazky . Dále Společnost odkoupila pohledávku za kongregací ve stejné výši, která byla v minulých letech 
vykázána v položce Jiné dlouhodobé pohledávky . Tato pohledávka a závazek se vzájemně započítávaly ve výši 1/50 ročně . Každoročně byla 
na základě znaleckého posudku a stanovení tržní ceny tohoto nehmotného majetku účtována opravná položka . Vzhledem plánovanému 
prodeji části podniku k 1 . lednu 2021 a zrušení pobočky na Slovensku v roce 2021 byla celá hodnota ve výši 124 262 tis . Kč přeúčtována 
k 31 . prosinci 2020 z Jiných dlouhodobých pohledávek a Jiných dlouhodobých závazků na Jiné krátkodobé pohledávky a Jiné krátkodobé 
závazky a tyto  byly následně v roce 2021 proti sobě započteny . 

Samotný převod části podniku proběhl k 1 . lednu 2021, v souladu se smlouvou o prodeji části podniku ze dne 20 . prosince 2020 mezi 
společnostmi NN Management Services, s .r .o ., organizačná zložka a NN Facility Management s .r .o . Na základě této smlouvy byly v lednu 2021 
z titulu této smlouvy vyřazeny majetky, zejména ocenitelná práva na užívání budovy v ulici Jesenského v Bratislavě . Zároveň byla v plné výši 
rozpuštěna opravná položka ve výši 56 725 tis . Kč, která byla k tomuto majetku vytvořena . Náklady, které vznikly touto účetní operací ve výši 
143 879 tis . Kč, jsou vykázány v položce výkazů Jiné provozní náklady . Výnosy z prodeje části podniku ve výši 94 973 tis . Kč jsou vykázány 
v položce výkazů Jiné provozní výnosy .  

6. Najatý majetek
Společnost má pronajaty kancelářské prostory v budově Zlatý Anděl, a to na dobu určitou do 31 . října 2024, a dále kancelářské prostory 
Akvamarín Beta, a to na dobu určitou do 30 . dubna 2024 . Celkové roční náklady týkající se těchto pronájmů k 31 . prosinci 2021 činily  
41 130 tis . Kč (2020:  44 959  tis . Kč) . 

7. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze 
V souladu s účetními postupy účtovala Společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jeho pořízení . Celková kumulovaná 
pořizovací hodnota tohoto drobného majetku, který je ještě v používání, je následující: 

Zůstatek k 31. 12. 2021 2020

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 30 637 29 340

8. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 37 349 tis . Kč (2020: 92 593 tis . Kč) . Společnost eviduje pohledávky ve výši 10 891 tis . Kč 
(2020: 38 751 tis . Kč) více než 180 dní po lhůtě splatnosti . K pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 0 tis . Kč (2020: 1 128 tis . Kč) . 
Vzhledem k tomu, že pohledávky po splatnosti jsou vůči společnostem ve skupině, není pochybnost o jejich úhradě a to i z historické 
zkušenosti, kdy všechny pohledávky ve skupině byly uhrazeny . Z tohoto důvodu nebyla tvořena opravná položka .

Krátkodobé obchodní závazky činí 3 062 tis . Kč (2020: 14 836 tis . Kč) . Neexistují takové závazky, jejichž doba po splatnosti by byla více než 
180 dní .

9. Dlouhodobé pohledávky a závazky
Dlouhodobé pohledávky ve výši 4 011 tis . Kč (2020: 5 136 tis . Kč) představují kauce spojené s nájmy nemovitostí .

10. Krátkodobé pohledávky a závazky
Položky Jiné krátkodobé pohledávky ve výši 6 tis . Kč (2020: 130 427 tis . Kč) a Jiné krátkodobé závazky ve výši 0 tis . Kč (2020: 124 262 tis . Kč) 
představovaly v roce 2020 zejména krátkodobou pohledávku a závazek za kongregací . Tato byla odúčtována z titulu prodeje části podniku – 
viz bod 5 . V dohadných účtech aktivních jsou zahrnuty výnosy z fakturace týkající se služeb spojených s účetním systémem Peoplesoft, dále  
z SLA (Service-Level Agreement) a výnosy služeb SSC (Centrum sdílených služeb) v celkové výši 139 026 tis . Kč (2020: 101 183 tis . Kč) . 
Dohadné účty pasivní zahrnují odhady nevyfakturovaných nákladů vzniklých v účetním období od tuzemských i zahraničních dodavatelů ve 
výši 59 675 tis . Kč (2020: 40 684 tis . Kč)

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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11. Opravné položky

          Opravná položka k pohledávkám                 Opravná položka k majetku

2021 2020 2021 2020

Zůstatek k 1 . 1 . 1 128 1 092 56 725 53 697

Tvorba -- -- -- 3 028

Kurzový rozdíl z přepočtu OP -31 36 -- --

Rozpuštění  1 097 -- 56 725 --

Zůstatek 31 . 12 . -- 1 128 -- 56 725

12. Vlastní kapitál
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku byl plně splacen . 

Dne 9 . června 2021 rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady o těchto ustanoveních týkajících se vlastního kapitálu:
• Schválení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 29 518 tis . Kč a jeho převedení na účet nerozděleného zisku minulých let .

Zároveň dne 9 . června 2021 rozhodl jediný společník v působnosti valné hromady o distribuci kapitálu ve výši 40 672 tis Kč (1 600 tis . EUR)  
do NN Continental Europe Holdings B .V . prostřednictvím snížení ostatních kapitálových fondů společnosti . 

Jednatelé plánují navrhnout jedinému společníkovi převést zisk roku 2021 ve výši 31 880 tis . Kč do nerozděleného zisku minulých let .

13. Rezervy 
Rezervy v celkové výši 27 804 tis . Kč (2020: 27 447 tis . Kč) se skládají z rezervy na bonusy a nevyčerpanou dovolenou ve výši 27 612 tis . Kč 
(2020: 27 283 tis . Kč) a jiných rezerv ve výši 192 tis . Kč (2020: 164 tis . Kč) . 

Rezervy
Zůstatek 

k 31. 12. 2019
Tvorba 
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2020

Tvorba 
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2021

Rezerva na bonusy  
a nevyčerpanou dovolenou 28 228 27 283 28 228 27 283 27 612 27 283 27 612

Jiné 117 164 117 164 192 164 192

Celkem 28 345 27 447 28 345 27 447 27 804 27 447 27 804

14. Informace o tržbách
Společnost poskytuje tyto druhy služeb:

Tržby v tuzemsku Ostatní Celkem

Činnost organizačních a ekonomických poradců 2021 0 7 713 7 713

2020 0 7 446 7 446

Pronájem majetku 2021 168 754 35 296 204 050

2020 235 011 86  235 097

Nájem a podnájem 2021 53 318 0 53 318

2020 55 246 1 980 57226

IT služby 2021 20 560 327 380 347 940

2020 30 493 303 480 333 973

Ostatní 2021 557 558 1 115

2020 161 496 657

Celkem 2021 243 189 370 947 614 136

2020 320 911 313 488 634 399

* Vzhledem k umístění organizační složky na Slovensku byly v roce 2020 pod tržbami v tuzemsku evidovány tržby v České republice i na 
Slovensku . Vzhledem ke zrušení pobočky jsou v roce 2021 služby na Slovensku evidovány již jako zahraniční .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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15.  Informace o nákladech
2021 2020

IT služby 136 935 115 759

Náklady spojené s nájmem a provozem budov 58 610 66 097

Náklady na přefakturaci v rámci skupiny - zahraniční * 10 810 4 904

Ostatní náklady spojené se zaměstnanci 11 396 9 542

Náklady na audit 792 513

Reklama a marketing 5 69

Tiskové služby** 7 778 10 110

Poštovné a telekomunikace** 9 336 10 307

SLA služby poskytované v rámci NN ČR a SR 26 058 25 398

Konzultační služby (mimo IT) 223 3 958

Celkem služby 2 753 6 840

Celkem služby 264 696 253 497

*Část těchto nákladů odešla v rámci alokace SLA do ostatní NN entit . V roce 2020 došlo ke změně fakturace a je fakturováno napřímo 
cílovým entitám .

** Jedná se o služby, které jsou poskytovány v rámci SSC a zároveň je za tyto služby fakturován výnos v SSC .

16. Informace o spřízněných osobách
a) Pohledávky a závazky
V pohledávkách a závazcích jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině . 

                              Pohledávky k 31. 12.                       Závazky k 31. 12. 

Společnosti ve skupině  ČR a SR 2021 2020 2021 2020

NN Penzijní společnost, a .s . (ČR) 398 337 -- --

NN Životní pojišťovna N .V ., pobočka pro ČR 1 672 2 448 -- --

NN Životná poisťovňa, a .s . (SR) -- 11 515 -- --

NN Tatry Sympatia, d .d .s ., a .s . (SR) -- 367 -- --

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a .s .(SR) -- 160 -- --

NN Finance, s .r .o . (ČR) 244 437 2 628

NN Investment Partners (ČR) -- -- -- --

NN Facility Management, s .r .o . (SR)* -- -- -- 95 794

Celkem 2 314 15 264 2 96 422

*Jednalo se o zálohu na odprodej části podniku, který je popsán v bodě 5 .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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                   Pohledávky k 31. 12.                    Závazky k 31. 12.

Ostatní zahraniční společnosti ve skupině 2021 2020 2021 2020

Nationale Nederlanden Vida, S .A .E 702 10 599 -- --

Nationale Nederlanden, Generales, S .A . 8 132 6 650 -- --

NNIP International Holdings B .V . 281 279 -- --

NN Hellenic Life Insurance Co .S .A . 3 874 3 127 -- --

NN Biztosító Zártkörûen -- -- -- 3

NN Investment Partners Japan -- 17 -- --

NN RAS Kockázatelemzési 480 375 -- --

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S .A . 3 799 14 694 -- --

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S .A . 7 146 6 023 -- --

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S .A . 90 942 -- --

SA NN Insurance Belgium -- 7 434 -- --

NN Hayat ve Emeklilik A .Ş . 569 900 -- --

NN Life Insurance Company Ltd . 7 041 17 800 -- --

NN Investment Partners International B .V . -- 2 414 -- --

NN Insurance Services Belgium nv -- 22 -- --

NN Insurance Eurasia N .V . 130 1 490 -- --

NN Lease S .R .L . -- -- -- --

Nationale Nederlanden Services A .I .E . -- 1 398 -- --

Nationale Nederlanden Oxygen SL 1 830 -- -- --

NN Insurance Personeel B .V . -- 397 -- --

NN PENSII SAFPAP S .A . 9 182 -- --

Nationale - Nederlanden Tow . Ubezp . S .A . 548 1 578 -- --

Celkem 34 631 76 321 0 3

Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek .
 
b) Výnosy a náklady
Ve výnosech a nákladech společnosti jsou zúčtovány tyto vztahy k podnikům ve skupině . 

                   Výnosy k 31. 12.                    Náklady k 31. 12.

Společnosti ve skupině  ČR a SR 2021 2020 2021 2020

NN Penzijní společnost, a .s . (ČR) 41 649 48 415 -- --

NN Životní pojišťovna N .V ., pobočka pro ČR 143 819 142 671 -- --

NN Finance, s .r .o . (ČR) 55 740 45 399 26 058 25 398

NN Životná poisťovňa, a .s . (SR) 35 411 71 337 -- --

NN Životná poisťovňa, a .s . pobočka pro ČR -- 96 -- --

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a .s . (SR) 4 439 3 401 -- --

NN Tatry Sympatia, d .d .s ., a .s . (SR) 5 087 8 390 -- --

NN Facility Management, s .r .o . (SR) 94 973 -- -- --

KK INVESTMENT PARTNERS, a .s . (ČR) 136 327 -- --

NN Investment Partners B .V .,Czech Branch (ČR) 191

Celkem 381 445 320 036 26 058 25 398

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 



NN Management Services, s. r. o.
Výroční zpráva 2021

22

                   Výnosy k 31. 12.                    Náklady k 31. 12.

Ostatní zahraniční společnosti ve skupině 2021 2020 2021 2020

NN Insurance Co Ltd - Sofia branch 1 034 2 095 -- --

Nationale Nederlanden Vida, S .A .E 15 304 11 968 -- --

Nationale Nederlanden, Generales, S .A . 1 743 1 456 -- --

NN Greek life insurance company S .A . 16 191 13 651 -- --

NN Biztosító Zártkörûen 10 645 14 010 -- --

NN Szolgáltató és Tanácsadó Zártköruen 17 19 -- --

NN RAS Kockázatelemzési és Aktuárius 608 286 -- --

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S .A . 16 675 14 249 -- --

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S .A . 10 199 7 828 -- --

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S .A . 1 238 1 109 -- --

NN Asigurari de Viata S .A . 13 069 11 790 -- --

NN Asigurari S .A . 5 -- -- --

NN PENSII SAFPAP S .A . 1 797 1 840 -- --

NN Hayat ve Emeklilik A .Ş . 9 278 8 576 -- --

NN Continental Europe Holdings -- -- 10 575 4 608

SA NN Insurance Belgium 20 604 16 546 -- --

NN Investment Partners Inter . Hold .B .V . 13 040 11 641 -- --

NN Pension Insurance Company EAD 623 964 -- --

NN Insurance Services Belgium NV 3 520 3 815 -- --

NN Insurance Eurasia NV . 154 746 162 818 -- --

NN Life Insurance Company Ltd . 25 348 16 422 -- --

NN Investment Partners Japan -1 1 -- --

Nationale Nederlanden Services A .I .E . 448 291 -- --

NNIP Asset Management B .V -1 1 -- --

NN Lease S .R .L . -- -- 235 342

Nationale-Nederlanden Oxygen SL 447 289 -- --

NN Insurance Personeel B .V . -- -- -- --

Nationale - Nederlanden Towar . Ubezp . S .A . 1 392 2 030 -- --

Celkem 317 969 303 695 10 810 4 904

Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek .
 
c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

2021 2020

Počet jednatelů 4 3

Odměny z titulu výkonu funkce 0 0

Jednatelé a členové vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům . 

d) Faktický koncern
Společnost nemá s jediným společníkem NN Continental Europe Holdings B .V . uzavřenu ovládací smlouvu . Zpráva o vzájemných vztazích je 
součástí výroční zprávy .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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17. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet přepočtených plných úvazků zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za roky 2021 a 2020:

2021 Počet zaměstnanců Mzdové náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení  

a zdravotní pojištění Sociální náklady
Osobní náklady 

celkem

Zaměstnanci 149 152 936 50 886 9 010 212 832

Vedoucí pracovníci 2 5 573 1 362 29 6 964

Celkem 151 158 509 52 248 9 039 219 796
     

2020 Počet zaměstnanců Mzdové náklady

Náklady na sociální 
zabezpečení  

a zdravotní pojištění Sociální náklady
Osobní náklady 

celkem

Zaměstnanci 142 139 689 46 453 8 049 194 191
Vedoucí pracovníci 2 5 484 1 332 29 6 845
Celkem 144 145 173 47 785 8 078 201 036

18. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly v plné výši uhrazeny k 31 . 12 . 2021 . Zůstatky činí 0 tis . Kč (2020: 0 tis . Kč) . 

19. Stát – daňové pohledávky, závazky a dotace
Daňové pohledávky činí 15 841 tis . Kč (2020: 7 440 tis . Kč) a jedná se o pohledávku z titulu DPH    7 534 tis . Kč (2020: 7 309 tis . Kč) a o rozdíl 
mezi zaplacenými zálohami 10 145 tis . Kč (2020: 12 613 tis . Kč) a rezervou na daň z příjmu právnických osob 1 838 tis . Kč (2020: 12 482 tis . Kč) .
Daňové závazky činí 0 tis . Kč (2020: 0 tis . Kč) .
 
20. Daň z příjmů
a) Splatná

2021 2020

Zisk/ztráta (-) před zdaněním 39 342 41 515

Nezdanitelné výnosy  -82 273 -28 220

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 12 251 14 855

Neodečitatelné náklady 40 354 37 546

Zdanitelný příjem 9 674 65 696

Odečet daňové ztráty 0 0

Základ daně 9 674 65 696

Sazba daně z příjmu 19 % 19 %

Splatná daň z příjmu právnických osob 1 838 12 482

Daň z příjmu právnických osob – úprava daně min . roku -458 -608

Daň z příjmu zaplacená na Slovensku bez možnosti zápočtu v ČR 0 0

Splatná daň ve výkazu zisku a ztráty 1 380 11 874

Změna odložené daně 6 082 123

Daň z příjmu ve výkazu zisku a ztráty celkem 7 462 11 997

b) Odložená
Odložené daňové pohledávky a závazky byly vyčísleny z následujících přechodných rozdílů:

                        Pohledávky                          Závazky                    Rozdíl

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Dlouhodobý hmotný majetek 7 259   3 684   -- -- 7 259   3 684   

Dlouhodobý nehmotný majetek -- 8 106 -1 619 -- -1 619 8 106

Ostatní rezervy 5 283 5 215 -- -- 5 283 5 215

Daňová ztráta -- -- -- -- -- --

Odložená daňová pohledávka/(závazek) 12 542 17 005 -1 619 -- 10 923 17 005

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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Společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku v plné výši 10 923 tis . Kč (2020: 17 005 tis . Kč) . Společnost předpokládá, že odložená 
daňová pohledávka bude uplatněna v budoucích účetních obdobích .
 

21. Závazky nevykázané v rozvaze
Společnost neměla ke dni účetní závěrky žádné závazky nevykazované v rozvaze .

22. Přehled o peněžních tocích
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, 
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno 
přeměněna v peněžní prostředky . Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

Zůstatek k 31. 12. 2021 2020

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 148 719 103 496

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované . 

23. Významné následné události 
V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině monitorujeme potenciální dopady tohoto konfliktu na Společnost . Mezinárodní společenství 
uvalilo na Rusko a Bělorusko rozsáhlé sankce . Eskalace konfliktu má významné ekonomické důsledky, které se budou vyvíjet v závislosti na 
tom, jak konflikt zasáhne hospodářství těchto zemí a jak se budou vyvíjet současné a budoucí sankce uvalené na Rusko a Bělorusko .

Na základě výsledků tohoto monitoringu vedení Společnosti považuje dopad současné situace na účetní závěrku Společnosti k 31 . prosinci 
2021 za nevýznamný, jelikož Společnost nemá s dotčenými státy žádné významné obchodní ani jiné styky . Z toho důvodu nebyly tímto 
konfliktem ovlivněny hodnoty vykázané v této účetní závěrce .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 

Sestaveno dne:

30. 5. 2022 Maurick W. SchellekensMartin Hargaš Markéta Lusková Ondřej Batík

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):
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Zpráva jednatelů 
o vztazích mezi propojenými osobami  
za rok 2021
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1. Úvod
Osobou ovládající NNMS je:   

• NN Continental Europe Holdings B .V ., 
se sídlem 2595AS ´s-Gravenhage, 
Schenkkade 65, Nizozemské království, 
zapsaná v Obchodním rejstříku Obchodní 
a průmyslové komory pro Amsterdam 
pod spisovou značkou 33002024 (dále 
jen „Ovládající osoba“), jenž je jediným 
zakladatelem a společníkem NNMS . 

Osobami propojenými s NNMS jsou: 

• NN Penzijní společnost, a .s ., se sídlem 
Praha 5 – Smíchov, Nádražní 344/25,  
PSČ 150 00, IČO 63078074, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019 
(„PS“), jejímž jediným zakladatelem  
a akcionářem je Ovládající osoba . 

• NN Životní pojišťovna N .V ., pobočka pro 
Českou republiku, se sídlem Praha 5 – 
Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, 
IČO 40763587, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl A, vložka 6305 („ŽP ČR“), 
jejímž zřizovatelem je NN Životní pojišťovna 
N .V ., se sídlem Rotterdam, Weena 505, 
Nizozemské království, zapsána  
v obchodním rejstříku Obchodní komory  
v Rotterdamu, Nizozemské království, datum 
zápisu 17 . ledna 1863, číslo zápisu 24042211 .

• NN Životná poisťovňa a .s ., se sídlem 
Jesenského 4/C, Bratislava, PSČ 811 02, 
Slovenská republika, IČO 35691999, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, 
vložka č . 1095/B („ŽP“), jejímž jediným 
zakladatelem a akcionářem je Ovládající 
osoba . 

• NN dôchodková správcovská spoločnosť, 
a .s ., se sídlem Jesenského 4/C, Bratislava, 
PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO 
35902981, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Okresním soudem Bratislava I, 
oddíl Sa, vložka č . 3434/B („DSS“), jejímž 
jediným akcionářem je ŽP .

• NN Tatry-Sympatia d .d .s ., a .s ., se sídlem 
Jesenského 4/C, Bratislava, PSČ 811 02, 
Slovenská republika, IČO 35976853, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Okresním 
soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č . 
3799/B („DDS“), jejímž jediným zakladatelem 
a akcionářem je Ovládající osoba . 

• NN Investment Partners B .V ., Czech Branch, 
se sídlem Praha 5 – Smíchov, Bozděchova 
344/2, PSČ 150 00, IČO 09691171, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
79626 („NNIP“), jejímž zřizovatelem je NN 
Investment Partners B .V .

• NN Finance, s .r .o ., se sídlem Praha 5 – 
Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00, 
IČO 24265870, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 197953 („Finance“), 
jejímž jediným zakladatelem a společníkem 
je Ovládající osoba . 

• NN Facility Management, s .r .o ., se sídlem 
Jesenského 4/C, Bratislava, PSČ 811 
02, Slovenská republika, IČO 53237587, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Okrasním soudem Trenčín, oddíl Sro, 
vložka č . 40505/R („Facility“),jejíž 
zakladatelem a akcionářem je Ovládající 
osoba . Níže jsou ze zahraničních 
sesterských společností uvedeny pouze 
ty, se kterými měla NNMS v roce 2021 
obchodní vztah: 

• NN Pension Insurance Company, 49B 
Bulgaria Blvd ., 1404 Sofia, Bulgaria, VAT No: 
BG121708719 („NNBLGRI“) 

• NN Insurance Co Ltd - Sofia branch, 49 B 
Bulgaria Blvd ., Bulgaria 1404 Sofia, VAT No: 
BG175067131 („NNSOFIA“) 

•  NN Hellenic Life Insurance Co . S .A ., 
Syngrou Avenue 198, 17671 Kallithea 
Athens, Greece, VAT No: EL094509480 
(„NNGREECE“) 

• NN Biztosito Zrt ., H-1068 Budapest, 
Dozsa Gyorgy ut 84/b, Hungary, VAT No: 
HU17780034 („NNBANKZRT“) 

• NN Szolgáltató és Tanácsadó Zrt . Müködö 
Részvénytársaság, H-1068 Budapest, 
Dozsa Gyorgy ut 84/b, Hungary, VAT No: 
HU11199001 („NNHUNGARY“) 

• NN Ras Kockázatelemzési És Aktuárius 
Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Közép-
Európai Regionális Üzleti Adminisztrációs 
Központ Kft ., H-1068 Budapest, Dozsa 
Gyorgy ut 84/b, Hungary, VAT No: 
HU12887387 („NNKELET“) 

• Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe 
S .A ., Topiel 12, 003 42, Warsaw, Poland, 
VAT No: PL5262459239 („NNUF“) 

• Nationale-Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczen na Zycie S .A ., Topiel 
12, 003 42, Warsaw, Poland, VAT No: 
PL5271002574 („NNTUNZ“) 

• Nationale-Nederlanden Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne S .A ., Topiel 
12, 003 42, Warsaw, Poland, VAT No: 
PL5262241523 („NNPOTE“) 

• Nationale - Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczen S .A ., Topiel 12003 42, 
Warsawa, Poland VAT No: PL5252685595 

NN Management Services, s. r.o.
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 64573729

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41 678

Zpráva jednatelů NN Management Services, s.r.o. („NNMS“) o vztazích mezi NNMS 
a propojenými osobami za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12.2021  
(dále jen „účetní období 2021“) 
dle § 82 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích), v platném zněníobchodních korporacích), v platném znění

Zpráva jednatelů
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(„NNTU“) 

• NN Asigurari de Viata S .A ., Bucharest, 
5th District, 1-5 Costache Negri St ., 
050552, Romania, VAT No: RO21149650 
(„NNASIGURARI“) 

• NN Pensii Societate De Administrare  
A Unui Fond De Pensii Administrat Privat 
S .A . Bucharest, 5th District, 1-5 Costache 
Negri St, 2nd Floor, 050552, Romania, VAT 
No: RO23149509 („NNPENSIRO“) 

• NN Asigurari S .A ., Bucharest, 5th District, 
1-5 Costache Negri St ., 050552, Romania, 
VAT No: RO43210022 („NNASIGURA“) 

• NN LEASE S .R .L .,1 - 5 Costache Negri Street, 
Sector 5 Bucharest Romania, VAT No: 
RO12437824 050552 („NN LEASE S .R .L .“) 

• Nationale Nederlanden Vida, Cia . de 
Seguros y Reaseguros, S .A .E ., Avenida de 
Bruselas 16, 28108 – Alcobendas - Madrid, 
Spain VAT No: ESA81946485 („NNSPAIN“) 

• Nationale Nederlanden, Generales, 
Compania de Seguros y Reaseguros, 
S .A ., Avenida de Bruselas 16, 28108 – 
Alcobendas - Madrid, Spain, VAT No: 
ESA81946501 („NNMADRID“) 

• Nationale Nederlanden Services A .I .E ., 
Avda Bruselas 16, Parque Empresarial 
Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas 
Spain, VAT No . ES V87154407 („NNSPAIE“) 

• Nationale-Nederlanden Oxygen SL, Avda 
Bruselas 16, Parque Empresarial Arroyo de 
la Vega, 28108 Alcobendas Spain, VAT No . 
ES B88397260 („NNOXYGEN“)

• NN HAYAT VE EMEKLİLİK A .Ş ., Olive 
Plaza Maslak Mah . Ahi Evran Cad . No:11, 
34398 Şişli/Istambul, Turkey, VAT No: 
649033450 - Büyük Mükellefler Vergi 
Dairesi („NNTURKEY“) 

• NN Insurance Eurasia N .V . se sídlem 
2595AS s-Gravenhage, Schenkkade 65, 
Nizozemské království, zapsaná  
v obchodním rejstříku Obchodní  
a průmyslové komory pro Amsterdam  
pod spisovou značkou 52403424, VAT 
 No: NL850428798B01 („NNEURASIA“) 

• SA NN Insurance Belgium, Leonardo 
Da Vincilaan 19, 1831 Machelen (Brab .), 
Belgium,VAT no . BE0890270057 
(„NNBELGIUM“) 

• SA NN Insurance Services Belgium, 
Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Machelen 
(Brab .), Belgium, VAT No . BE0890270750 

(„NNBRUSSEL“) 

• NN Investment Partners International 
Holdings B .V ., Schenkkade 65 Den Haag 
2595 AS, Netherlands, VAT  
No . NL001029721B01 („NNIMEUROP“) 

• NN Life Insurance Company Limited, New 
Otani Garden Court 26F, 102-0094, Tokyo 
– Chiyoda-Ku, Japan („NNJAPAN“) 

• NN Insurance Personeel B .V . Schenkkade 
65, 2595 AS;P .O .Box 90470, 2509 LL 
THE HAGUE, Netherlands, VAT No . 
NL809412093B01 („NNVERPER“) 

• NN Continental Europe Holdings, B .V ., 
se sídlem 2595AS s-Gravenhage, 
Shenkkade 65, Nizozemské království, 
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní 
a průmyslové komory pro Amsterdam 
pod spisovou značkou 33002024 
(„NNCONTINENTAL“)

Ostatní sesterské společnosti NNMS 
nepůsobí na území České republiky ani 
Slovenské republiky a NNMS s nimi neměla 
žádné obchodní vztahy . Kompletní přehled 
organizační 

a vlastnické struktury společností patřících 
do finanční skupiny NN Group N .V . je 
předkládán České národní bance .

2. Způsob a prostředky ovládání, 
úloha ovládané osoby
Ovládající osoba drží 100 % hlasovacích 
práv v NNMS . Jediným způsobem, kterým 
Ovládající osoba NNMS ovládá, je výkon 
práv společníka v NNMS . 

V roce 2021 Ovládající osoba učinila 
následující rozhodnutí jediného společníka 
při výkonu působnosti valné hromady: 

• Rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady ze dne 
 9 . 6 . 2021, kterým schválila řádnou účetní 
závěrku NNMS za rok 2020, výroční zprávu 
NNMS, hospodářský výsledek za rok 2020 
se ziskem ve výši 29 . 518 .077,35 Kč, který 
byl převeden na účet nerozděleného zisku 
minulých let a zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2020  
a jmenovala KPMG Česká republika Audit, 
s .r .o . auditorem na účetní období 2021 .

• Rozhodnutí jediného společníka při 
výkonu působnosti valné hromady ze 
dne 16 .7 . .2021, kterým bylo schváleno 
odstoupení Geerta Jana van Gaanse  
z funkce jednatele ke dni 31 . 7  .2021 .

• Rozhodnutí jediného společníka při 
výkonu působnosti valné hromady ze dne 
26 .10 .2021 formou notářského zápisu  
ve věci změny Zakladatelské listiny NNMS

•  Rozhodnutí jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady ze dne 2 .11 .2021, 
kterým byli jmenováni Martin Hargaš a 
Libor Šimek do funkce jednatele NNMS .

NNMS vykonává činnost účetních poradců, 
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

a provozuje živnost výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona a zastupuje tak obchodní zájmy 
Ovládající osoby v České republice . NNMS 
plní ve vztahu k dalším osobám ovládaným 
Ovládající osobou úlohu servisní osoby, tj . 
zajištuje řadu různých činností .

3. Vztahy mezi Ovládající osobou  
a NNMS:
Ovládající osoba poskytovala v účetním 
období 2021 NNMS služby v oblasti 
organizačního, ekonomického, právního 
a daňového poradenství a podpory, 
řízení informačních technologií a lidských 
zdrojů, strategického plánování a rozvoje, 
finanční kontroly a komunikace včetně 
externí komunikace, podílu na projektech, 
za které NNMS platila Ovládající osobě 
měsíční částky kalkulované na základě 
rozpočtovaných a skutečných nákladů 
vynaložených Ovládající osobou . 

Kromě výše uvedeného nedošlo mezi 
NNMS a Ovládající osobou k žádným jiným 
vzájemným plněním, nebyla rovněž učiněna 
žádná právní jednání v zájmu Ovládající 
osoby . NNMS a Ovládající osoba nepřijaly  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud Ovládající osoby

4. Vztahy mezi NNMS a PS
NNMS zajišťovala pro PS v účetním období 
2021 na smluvním základě následující 
činnosti: 

a)  Dle Smlouvy o nájmu majetku (s účinností 
počínaje 1 . 1 . 2018) NNMS pronajímala 
PS nábytek, výpočetní techniku a další 
zařízení, přičemž za tento nájem platila PS 
společnosti NNMS sjednanou částku .

b)  Dle Smlouvy o podnájmu prostoru 
sloužícího k podnikání (s účinností 
počínaje 1 . 11 . 2017) NNMS pronajímala PS 
kancelářské prostory, majetek související 
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s využívaným prostorem, parkovací místa 
a poskytuje související služby, přičemž za 
tento podnájem a související služby platí 
PS sjednanou částku NNMS .

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro PS služby spojené 
se skupinovými IT službami . 

d)  Dle Smlouvy o pronájmu automobilů  
(s účinností počínaje 15 . 3 . 2017) 
pronajímala NNMS v účetním období 2021 
PS osobní automobily, přičemž za tento 
nájem PS platila NNMS sjednanou částku . 

e)  Dle Smlouvy o podnájmu poolových 
automobilů (s účinností počínaje  
15 . 3 . 2017) pronajímala v účetním období 
2021 NNMS společnosti PS osobní 
poolové automobily, přičemž za tento 
nájem PS platila NNMS sjednanou částku .

f)  Dle Outsourcingové smlouvy SSC  
(s účinností počínaje 1 . 1  .2020) 
poskytovala NNMS pro PS služby spojené 
s Shared Service Center

NNMS dále fakturovala PS v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytované externími 
dodavateli . Šlo o případy, kdy NNMS byla 
příjemcem služby resp . materiálu  
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro PS . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a PS k žádným jiným vzájemným plněním .  
Ze strany NNMS nebyla rovněž učiněna 
žádná právní jednání v zájmu PS a naopak . 
NNMS a PS nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud PS .

5. Vztahy mezi NNMS a ŽP ČR 
NNMS zajišťovala pro ŽP ČR v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
činnosti:

a)  Dle Smlouvy o nájmu majetku (s účinností 
počínaje 1 . 1 . 2018) pronajímala NNMS pro 
ŽP ČR nábytek, výpočetní techniku a další 
zařízení, přičemž za tento nájem platila ŽP 
ČR společnosti NNMS sjednanou částku . 

b)  Dle Smlouvy o podnájmu prostoru 
sloužícího podnikání (s účinností počínaje 
1 . 11 . 2017) NNMS pronajímala ŽP ČR 
kancelářské prostory, majetek související 
s využívaným prostorem, parkovací místa  
a poskytuje související služby, přičemž za 

tento podnájem a související služby platí 
ŽP ČR sjednanou částku NNMS . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro ŽP ČR služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2015) 
poskytovala NNMS pro ŽP ČR podpůrné 
služby spojené se směrnicí Evropského 
parlamentu a rady č . 2009/138/ES  
ze dne 25 . listopadu 2009, o přístupu  
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 
výkonu (dále jen „Solventnost II“) . 

e)  Dle Smlouvy o pronájmu automobilů  
(s účinností počínaje 15 . 3 . 2017) 
pronajímala NNMS v účetním období 
2021 ŽP ČR osobní automobily, přičemž 
za tento nájem ŽP ČR platila NNMS 
sjednanou částku . 

f)  Dle Smlouvy o podnájmu poolových 
automobilů (s účinností počínaje  
15 . 3 . 2017) pronajímala v účetním období 
2021 NNMS ŽP ČR osobní poolové 
automobily, přičemž za tento nájem ŽP ČR 
platila NNMS sjednanou částku . 

g)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro ŽP ČR služby 
spojené s analýzou dat . 

h)  Dle Outsourcingové smlouvy SSC  
(s účinností počínaje 1 . 1  .2020) 
poskytovala NNMS pro ŽP ČR služby 
spojené s Shared Service Center

NNMS dále fakturovala ŽP ČR v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytované externími 
dodavateli . Šlo o případy, kdy NNMS 
byla příjemcem služby resp . materiálu od 
externího dodavatele, ale tato služba nebo 
materiál byly určeny pro ŽP ČR . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi 
NNMS a ŽP ČR k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu ŽP 
ČR a naopak . NNMS a ŽP ČR nepřijaly ani 
neuskutečnily v účetním období 2021 žádná 
jiná opatření v zájmu nebo na popud ŽP ČR .

6. Vztahy mezi NNMS a ŽP  
NNMS zajišťovala pro ŽP v účetním období 
2021 na smluvním základě následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) a jejich 
dodatků poskytovala NNMS pro ŽP 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb (s 
účinností počínaje 1 . 1 . 2015) poskytovala 
NNMS pro ŽP podpůrné služby spojené se 
Solventnost II . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb (s 
účinností počínaje 4 . 1 . 2021) poskytovala 
NNMS pro ŽP služby spojené s analýzou 
dat .

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb SSC (s 
účinností počínaje 1 . 1 . 2020) poskytovala 
NNMS pro ŽP služby spojené s Shared 
Service Center .

NNMS dále fakturovala ŽP v účetním období 
2021 částky odpovídající nákladům za 
materiál a služby poskytovaných externími 
dodavateli . Šlo o případy, kdy NNMS 
byla příjemcem služby resp . materiálu od 
externího dodavatele, ale tato služba nebo 
materiál byly určeny pro ŽP . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a ŽP k žádným jiným vzájemným plněním .  
Ze strany NNMS nebyla rovněž učiněna 
žádná právní jednání v zájmu ŽP a naopak . 
NNMS a ŽP nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud ŽP .

7. Vztahy mezi NNMS a DSS
NNMS zajišťovala pro DSS v účetním období 
2021 na smluvním základě následující služby:

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) a jejich 
dodatků poskytovala NNMS pro DSS 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb SSC  
(s účinností počínaje 1 . 1  .2020) 
poskytovala NNMS pro DSS služby 
spojené s Shared Service Center .

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb (s 
účinností počínaje 4 . 1 . 2021) poskytovala 
NNMS pro DSS služby spojené s analýzou 
dat .

NNMS dále fakturovala DSS v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
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NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro DSS . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a DSS k žádným jiným vzájemným plněním . 
Ze strany NNMS nebyla rovněž učiněna 
žádná právní jednání v zájmu DSS a naopak . 
NNMS a DSS nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud DSS .

8. Vztahy mezi NNMS a DDS 
NNMS zajišťovala pro DDS v účetním období 
2021 na smluvním základě následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb (s 
účinností počínaje 1 . 1 . 2019) ve znění jejích 
dodatků poskytovala NNMS pro DDS 
služby spojené se skupinovými IT službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb SSC  
(s účinností počínaje 1 . 1  .2020) 
poskytovala NNMS pro DDS služby 
spojené s Shared Service Center

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 4 . 1 . 2021) 
poskytovala NNMS pro DDS služby 
spojené s analýzou dat .

NNMS dále fakturovala DDS v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro DDS . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a DDS k žádným jiným vzájemným plněním . 
Ze strany NNMS nebyla rovněž učiněna 
žádná právní jednání v zájmu DDS a naopak . 
NNMS a DDS nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud DDS .

9. Vztahy mezi NNMS a NNIP
NNMS zajišťovala pro NNIP v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
činnosti: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování HR služeb  
(s účinností počínaje 1 . 6 . 2017) 
poskytovala NNMS pro NNIP personální 
služby, přičemž za tyto služby NNIP platilo 
sjednanou částku . 

NNMS dále fakturovala NNIP v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 

za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNIP . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi 
NNMS a NNIP k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNIP a naopak . NNMS a NNIP nepřijaly ani 
neuskutečnily v účetním období 2021 žádná 
jiná opatření v zájmu nebo na popud NNIP .

10. Vztahy mezi NNMS a Financemi 
NNMS zajišťovala pro Finance v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
činnosti: 

a)  Dle Smlouvy o nájmu majetku (s účinností 
počínaje 1 . 1 . 2018) pronajímala NNMS 
Finance nábytek, výpočetní techniku  
a další zařízení, přičemž za tento nájem 
platily Finance společnosti NNMS 
sjednanou částku . 

b)  Dle Smlouvy o podnájmu prostoru 
sloužícího podnikání (s účinností dne  
1 . 11 . 2017) NNMS pronajímala Financím 
kancelářské prostory, majetek související 
s využívaným prostorem, parkovací místa 
a poskytuje související služby, přičemž za 
tento podnájem a související služby platí 
Finance sjednanou částku NNMS . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro Finance služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

d)  Dle Smlouvy o pronájmu automobilů  
(s účinností počínaje 15 . 3 . 2017) 
pronajímala NNMS v účetním období 2021 
Financím osobní automobily, přičemž 
za tento nájem Finance platily NNMS 
sjednanou částku . 

e)  Dle Smlouvy o podnájmu poolových 
automobilů (s účinností počínaje  
15 . 3 . 2017) pronajímala v účetním období 
2021 NNMS Finance osobní poolové 
automobily, přičemž za tento nájem 
Finance platily NNMS sjednanou částku . 

NNMS fakturovala Financím v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytované externími 
dodavateli . Šlo o případy, kdy NNMS bylo 
příjemcem služby resp . materiálu  

od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro Finance . 

Finance zajišťovaly pro NNMS v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
činnosti: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování poradenských 
služeb (s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala v účetním období 2021 
společnost Finance společnosti NNMS 
poradenské služby, přičemž za tyto 
služby platilo NNMS společnosti Finance 
sjednanou částku . 

b)  Dle Outsourcingové smlouvy (s účinností 
počínaje 1 . 1 . 2018) poskytovala v 
účetním období 2021 společnost Finance 
společnosti NNMS služby v oblasti 
finančních činností (Procurement, 
Financial Controlling & Reporting, 
Financial & Operation Accounting, Unit 
Link), Risk Managementu (Quality of 
Sales, Risk Financial Actuary), HR & 
GS (General Services, HR Operations, 
Front Office, Training & Development), 
Operations & IT & Project management 
(Strategic Execution Office, Application 
Development, IT Operations, Operations), 
přičemž za tyto služby platilo NNMS 
společnosti Finance sjednanou částku . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a Financemi k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu Financí 
a naopak . NNMS a Finance nepřijaly ani 
neuskutečnily v účetním období 2021 žádná 
jiná opatření v zájmu nebo na popud Financí .

11. Vztahy mezi NNMS a Facility
NNMS zajišťovala pro Facility v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
činnosti: 

Dle Smlouvy o prodeji části podniku  
(s účinností počínaje 31 .12 .2020) byl 
v roce 2021 uskutečněn v roce prodej 
části slovenské pobočky NNMS za částku 
uvedenou ve smlouvě .

Kromě výše uvedených nedošlo mezi 
NNMS a Facility k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
Facility a naopak . NNMS a Facility nepřijaly 
ani neuskutečnily v účetním období 2021 
žádná jiná opatření v zájmu nebo na popud 
Facility .
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12. Vztahy mezi NNMS a NNBLGRI
NNMS zajišťovala pro NNBLGRI v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNBLGRI služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

NNMS dále fakturovala NNBLGRI v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNBLGRI . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNBLGRI k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNBLGRI a naopak . NNMS a NNBLGRI 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo  
na popud NNBLGRI .

13. Vztahy mezi NNMS a NNSOFIA
NNMS zajišťovala pro NNSOFIA v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNSOFIA služby 
spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNSOFIA služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2015) poskytovala 
NNMS pro NNSOFIA podpůrné služby 
spojené se Solventnost II . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinnosti počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNSOFIA služby 
spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNSOFIA v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNSOFIA . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNSOFIA k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNSOFIA a naopak . NNMS a NNSOFIA 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNSOFIA .

14. Vztahy mezi NNMS a NNGREECE
NNMS zajišťovala pro NNGREECE v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby:

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNGREECE 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNGREECE 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2015) 
poskytovala NNMS pro NNGREECE 
podpůrné služby spojené se Solventnost II . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNGREECE 
služby spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNGREECE  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby 
poskytovaných externími dodavateli . Šlo  
o případy, kdy NNMS byla příjemcem služby 
resp . materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNGREECE . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNGREECE k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNGREECE a naopak . NNMS a NNGREECE 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNGREECE .

15. Vztahy mezi NNMS a NNBANKZRT
NNMS zajišťovala pro NNBANKZRT  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 

poskytovala NNMS pro NNBANKZRT 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNBANKZRT 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2015) poskytovala 
NNMS pro NNBANKZRT podpůrné služby 
spojené se Solventnost II . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNBANKZRT 
služby spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNBANKZRT  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby 
poskytovaných externími dodavateli . Šlo  
o případy, kdy NNMS byla příjemcem služby 
resp . materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNBANKZRT . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi  
NNMS a NNBANKZRT k žádným jiným 
vzájemným plněním . Ze strany NNMS nebyla 
rovněž učiněna žádná právní jednání  
v zájmu NNBANKZRT a naopak . NNMS  
a NNBANKZRT nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNBANKZRT .

16. Vztahy mezi NNMS a NNHUNGARY
NNMS zajišťovala pro NNHUNGARY  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNHUNGARY 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNHUNGARY 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

NNMS dále fakturovala NNHUNGARY  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby 
poskytovaných externími dodavateli . Šlo  
o případy, kdy NNMS byla příjemcem služby 
resp . materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNHUNGARY . 
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Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNHUNGARY k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNHUNGARY a naopak . NNMS  
a NNHUNGARY nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNHUNGARY .

17. Vztahy mezi NNMS a NNKELET
NNMS zajišťovala pro NNKELET v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNKELET služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

b)  Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů ( s účinností počínaje 1 . 1 . 2021) 
NN MS zajišťuje pro NNKELET konzultační 
služby, přičemž za tyto služby platí 
NNKELET sjednanou částku NN MS . 

c)  Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů ( s účinností počínaje 1 . 2 . 2020) 
NN MS zajišťuje pro NNKELET konzultační 
služby, přičemž za tyto služby platí 
NNKELET sjednanou částku NN MS . 

d)  Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů ( s účinností počínaje 1 . 1 . 2020) 
NN MS zajišťuje pro NNKELET konzultační 
služby, přičemž za tyto služby platí 
NNKELET sjednanou částku NN MS . 

e)  Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů ( s účinností počínaje 22 . 1 . 2016) 
NN MS zajišťuje pro NNKELET konzultační 
služby, přičemž za tyto služby platí 
NNKELET sjednanou částku NN MS . 

f)  Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů ( s účinností počínaje 1 . 9 . 2021) 
NN MS zajišťuje pro NNKELET konzultační 
služby, přičemž za tyto služby platí 
NNKELET sjednanou částku NN MS . 

g)  Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů ( s účinností počínaje 1 . 9 . 2021) 
NN MS zajišťuje pro NNKELET konzultační 
služby, přičemž za tyto služby platí 
NNKELET sjednanou částku NN MS . 

NNMS dále fakturovala NNKELET v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 

od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNKELET . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNKELET k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNKELET a naopak . NNMS a NNKELET 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNKELET .

18. Vztahy mezi NNMS a NNUF
NNMS zajišťovala pro NNUF v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNUF služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNUF služby 
spojené s aplikací Peoplesoft .  

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNUF služby 
spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNUF v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNUF . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi 
NNMS a NNUF k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu NNUF 
a naopak . NNMS a NNUF nepřijaly ani 
neuskutečnily v účetním období 2021 žádná 
jiná opatření v zájmu nebo na popud NNUF .

19. Vztahy mezi NNMS a NNTUNZ
NNMS zajišťovala pro NNTUNZ v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 2 . 2015) poskytovala 
NNMS pro NNTUNZ podpůrné služby 
spojené se Solventnost II . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNTUNZ služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 2 . 2013) 
poskytovala NNMS pro NNTUNZ služby 
spojené s aplikací Peoplesoft . 

NNMS dále fakturovala NNTUNZ v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNTUNZ . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNTUNZ k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNTUNZ a naopak . NNMS a NNTUNZ 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNTUNZ .

20. Vztahy mezi NNMS a NNPOTE
NNMS zajišťovala pro NNPOTE v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNPOTE služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 2 . 2013) 
poskytovala NNMS pro NNPOTE služby 
spojené s aplikací Peoplesoft . 

NNMS dále fakturovala NNPOTE v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNPOTE . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNPOTE k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNPOTE a naopak . NNMS a NNPOTE 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNPOTE .
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21. Vztahy mezi NNMS a NNTU
NNMS zajišťovala pro NNTU v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2017) 
poskytovala NNMS pro NNTU služby 
spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNTU podpůrné 
služby spojené se Solventnost II .

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 10 . 2017) 
poskytovala NNMS pro NNTU služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

NNMS dále fakturovala NNTU v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNTU . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi 
NNMS a NNTU k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu NNTU 
a naopak . NNMS a NNTU nepřijaly ani 
neuskutečnily v účetním období 2021 žádná 
jiná opatření v zájmu nebo na popud NNTU .

22. Vztahy mezi NNMS  
a NNASIGURARI
NNMS zajišťovala pro NNASIGURARI  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNASIGURARI 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNASIGURARI 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2015) poskytovala 
NNMS pro NNASIGURARI podpůrné služby 
spojené se Solventnost II . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNASIGURARI 
služby spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNASIGURARI  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby posky-
tovaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNASIGURARI . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNASIGURARI k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání  
v zájmu NNASIGURARI a naopak . NNMS 
a NNASIGURARI nepřijaly ani neuskutečnily 
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNASIGURARI .

23. Vztahy mezi NNMS a NNPENSIRO
NNMS zajišťovala pro NNPENSIRO  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby:

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNPENSIRO 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNPENSIRO 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

NNMS dále fakturovala NNPENSIRO  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto- 
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNPENSIRO . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNPENSIRO k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNPENSIRO a naopak . NNMS  
a NNPENSIRO nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNPENSIRO .

24. Vztahy mezi NNMS a NNASIGURA
NNMS zajišťovala pro NNASIGURA  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2021) 
poskytovala NNMS pro NNASIGURA 

služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

NNMS dále fakturovala NNASIGURA  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNASIGURA . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNASIGURA k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNASIGURA a naopak . NNMS  
a NNASIGURA nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNASIGURA .

25. Vztahy mezi NNMS a NNSPAIN 
NNMS zajišťovala pro NNSPAIN v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNSPAIN služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2015) poskytovala 
NNMS pro NNSPAIN podpůrné služby 
spojené se Solventnost II .

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNSPAIN služby 
spojené s aplikací Peoplesoft . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNSPAIN služby 
spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNSPAIN v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNSPAIN . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNSPAIN k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNSPAIN a naopak . NNMS a NNSPAIN 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo  
na popud NNSPAIN .
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26. Vztahy mezi NNMS a NNMADRID
NNMS zajišťovala pro NNMADRID v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) poskytovala 
NNMS pro NNMADRID podpůrné služby 
spojené se Solventnost II . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb 
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNMADRID 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb 
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNMADRID 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

NNMS dále fakturovala NNMADRID 
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNMADRID . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNMADRID k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNMADRID a naopak . NNMS a NNMADRID 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNMADRID .

27. Vztahy mezi NNMS a NNSPAIE
NNMS zajišťovala pro NNSPAIE v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNSPAIE služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

NNMS dále fakturovala NNSPAIE v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNSPAIE . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNSPAIE k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 

NNSPAIE a naopak . NNMS a NNSPAIE 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNSPAIE .

28. Vztahy mezi NNMS a NNOXYGEN
NNMS zajišťovala pro NNOXYGEN v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2020) 
poskytovala NNMS pro NNOXYGEN 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

NNMS dále fakturovala NNOXYGEN  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNOXYGEN . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNOXYGEN k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNOXYGEN a naopak . NNMS a NNOXYGEN 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNOXYGEN .

29. Vztahy mezi NNMS a NNTURKEY
NNMS zajišťovala pro NNTURKEY v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNTURKEY 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 12 . 2012) 
poskytovala NNMS pro NNTURKEY 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2021) 
poskytovala NNMS pro NNTURKEY 
podpůrné služby pro IFRS 17 support . 

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNTURKEY 
služby spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNTURKEY  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNTURKEY . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNTURKEY k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNTURKEY a naopak . NNMS a NNTURKEY 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNTURKEY .

30. Vztahy mezi NNMS a NNEURASIA
NNMS zajišťovala pro NNEURASIA  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNEURASIA 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb 
(s účinností počínaje 28 . 7 . 2020) 
poskytovala NNMS pro NNEURASIA 
služby spojené s projektem Aptitude .

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2021) 
poskytovala NNMS pro NNEURASIA 
služby spojené s projektem Salesforce .

NNMS dále fakturovala NNEURASIA  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNEURASIA . 

Kromě výše uvedeného nedošlo mezi 
NNEURASIA a NNMS k žádným jiným 
vzájemným plněním . Ze strany NNMS nebyla 
rovněž učiněna žádná právní jednání  
v zájmu NNEURASIA a naopak . NNEURASIA 
a NNMS nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNEURASIA .
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31. Vztahy mezi NNMS a NNBELGIUM
NNMS zajišťovala pro NNBELGIUM 
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNBELGIUM 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2021) 
poskytovala NNMS pro NNBELGIUM 
podpůrné služby pro IFRS 17 support . 

c)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNBELGIUM 
služby spojené s analýzou dat .

d)  Dle Smlouvy o poskytování služeb 
(s účinností počínaje 13 . 10 . 2015) 
poskytovala NNMS pro NNBELGIUM 
služby spojené s aplikací Peoplesoft .

NNMS dále fakturovala NNBELGIUM  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby 
poskytovaných externími dodavateli . Šlo  
o případy, kdy NNMS byla příjemcem služby 
resp . materiálu od externího dodavatele,  
ale tato služba nebo materiál byly určeny 
pro NNBELGIUM . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNBELGIUM k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNBELGIUM a naopak . NNMS  
a NNBELGIUM nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNBELGIUM .

32. Vztahy mezi NNMS a NNBRUSEL
NNMS zajišťovala pro NNBRUSSEL  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNBRUSSEL 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb 
(s účinností počínaje 13 . 10 . 2015) 
poskytovala NNMS pro NNBELGIUM 
služby spojené s aplikací Peoplesoft .

NNMS dále fakturovala NNBRUSSEL  
v účetním období 2021 částky odpovídající 

nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele, ale 
tato služba nebo materiál byly určeny pro 
NNBRUSSEL . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNBRUSSEL k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNBRUSSEL a naopak . NNMS  
a NNBRUSSEL nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNBRUSSEL .

33. Vztahy mezi NNMS a NNIMEUROP
NNMS zajišťovala pro NNIMEUROP  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNIMEUROP 
služby spojené se skupinovými IT 
službami . 

NNMS dále fakturovala NNIMEUROP  
v účetním období 2021 částky odpovídající 
nákladům za materiál a služby poskyto-
vaných externími dodavateli . Šlo o případy, 
kdy NNMS byla příjemcem služby resp . 
materiálu od externího dodavatele,  
ale tato služba nebo materiál byly určeny 
pro NNIMEUROP . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNIMEUROP k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNIMEUROP a naopak . NNMS  
a NNIMEUROP nepřijaly ani neuskutečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření  
v zájmu nebo na popud NNIMEUROP .

34. Vztahy mezi NNMS a NNJAPAN
NNMS zajišťovala pro NNJAPAN v účetním 
období 2021 na smluvním základě následující 
služby: 

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NNMS pro NNJAPAN služby 
spojené se skupinovými IT službami . 

b)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2018) 
poskytovala NNMS pro NNJAPAN služby 
spojené s analýzou dat . 

NNMS dále fakturovala NNJAPAN v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům 
za materiál a služby poskytovaných 
externími dodavateli . Šlo o případy, kdy 
NNMS byla příjemcem služby resp . materiálu 
od externího dodavatele, ale tato služba 
nebo materiál byly určeny pro NNJAPAN . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNJAPAN k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNJAPAN a naopak . NNMS a NNJAPAN 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNJAPAN .

35. Vztahy mezi NNMS a NNVERPER 
Dle Dohody o sdílení práce a souvisejících 
nákladů NNMS zajišťuje pro NNVERPER 
konzultační služby, přičemž za tyto služby 
platí NNVERPER sjednanou částku NNMS . 

NNMS dále fakturovala NNVERPER v účetním 
období 2021 částky odpovídající nákladům za 
materiál a služby poskyto-vaných externími 
dodavateli . Šlo o případy, kdy NNMS byla 
příjemcem služby resp . materiálu od externího 
dodavatele, ale tato služba nebo materiál 
byly určeny pro NNVERPER . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi NNMS 
a NNVERPER k žádným jiným vzájemným 
plněním . Ze strany NNMS nebyla rovněž 
učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NNVERPER a naopak . NNMS a NNVERPER 
nepřijaly ani neuskutečnily v účetním období 
2021 žádná jiná opatření v zájmu nebo na 
popud NNVERPER . 

36. Vztahy mezi NNMS  
a NN LEASE S.R.L. 
NN LEASE S .R .L . zajišťovala pro NNMS  
v účetním období 2021 na smluvním základě 
následující služby:

a)  Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2019) 
poskytovala NN LEASE S .R .L . pro NNMS 
služby spojené s aplikací Peoplesoft . 

Kromě výše uvedených nedošlo mezi 
NNMS a NN LEASE S .R .L . k žádným jiným 
vzájemným plněním . Ze strany NNMS nebyla 
rovněž učiněna žádná právní jednání v zájmu 
NN LEASE S .R .L . a naopak . NNMS a NN 
LEASE S .R .L . nepřijaly ani neusku-tečnily  
v účetním období 2021 žádná jiná opatření 
v zájmu nebo na popud NN LEASE S .R .L . 
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37. Vztahy mezi NNMS  
a NN CONTINENTAL EUROPE 
HOLDINGS BV 
Dle Smlouvy o poskytování služeb  
(s účinností počínaje 1 . 1 . 2020) poskytoval 
NNCONTINENTAL pro NNMS služby Admin .
service/Staf costs, Salesforce licence a GIP 
pojištění . 

38. Vztahy mezi NNMS a ostatními 
propojenými společnostmi uvedenými 
výše 
V roce 2021 mezi NNMS a ostatními 
propojenými společnostmi uvedenými výše 
nedošlo k žádným vzájemným plněním . Ze 
strany NNMS nebyla rovněž učiněna žádná 
právní jednání nebo jiná opatření v zájmu 
či na popud těchto společností a/nebo 
naopak .

*  *  *

Ceny za plnění uvedená v předchozích 
článcích 4–37 odpovídaly obvyklým cenám 
za srovnatelné plnění v době jejich sjednání . 

V zájmu nebo na popud Ovládající osoby  
a osob ovládaných Ovládající osobou nebyla 
učiněna žádná jiná právní jednání či přijata 
jiná opatření, která by některou ze stran 
zvýhodňovaly či znevýhodňovaly . 

Na základě výše uvedených smluv  
a právních jednání nevznikla NNMS, jako 
ovládané osobě, újma . 

39. Přehled jednání učiněných  
na popud nebo v zájmu Ovládající 
osoby nebo jí ovládaných osob, 
týkající se majetku, který přesahuje  
10 % vlastního kapitálu NNMS
Společnost byla prostřednictvím své 
pobočky na Slovensku uživatelem 
nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví 
kongregace Kanonistiek sv . Augustína 
řehole Notre Dame (dále jen „kongregace“) . 
Kongregace zřídila věcné břemeno ve 
prospěch Společnosti na užívání nemovitosti 
na období 50 let, které bylo v minulých 
letech vykázáno jako ocenitelná práva 
v položce Nehmotný majetek a současně 
o něm bylo účtováno v položce Jiné 
dlouhodobé závazky . Dále Společnost 
odkoupila pohledávku za kongregací ve 
stejné výši, která byla v minulých letech 
vykázána v položce Jiné dlouhodobé 
pohledávky . Tato pohledávka a závazek se 
vzájemně započítávaly ve výši 1/50 ročně . 
Každoročně byla na základě znaleckého 

posudku a stanovení tržní ceny tohoto 
nehmotného majetku účtována opravná 
položka . Vzhledem plánovanému prodeji 
části podniku k 1 . lednu 2021 a zrušení 
pobočky na Slovensku v roce 2021 byla celá 
hodnota ve výši 124 262 tis . Kč přeúčtována 
k 31 . prosinci 2020 z Jiných dlouhodobých 
pohledávek a Jiných dlouhodobých závazků 
na Jiné krátkodobé pohledávky a Jiné 
krátkodobé závazky a tyto byly následně 
v roce 2021 proti sobě započteny . 

Samotný převod části podniku proběhl  
k 1 . lednu 2021, v souladu se smlouvou  
o prodeji části podniku ze dne 20 . prosince 
2020 mezi společnostmi NN Management 
Services, s .r .o ., organizačná zložka a NN 
Facility Management s .r .o . Na základě 
této smlouvy byly v lednu 2021 z titulu 
této smlouvy vyřazeny majetky, zejména 
ocenitelná práva na užívání budovy v ulici 
Jesenského v Bratislavě . Zároveň byla v plné 
výši rozpuštěna opravná položka ve výši 
56 725 tis . Kč, která byla k tomuto majetku 
vytvořena . Náklady, které vznikly touto 
účetní operací ve výši 143 879 tis . Kč, jsou 
vykázány v položce výkazů Jiné provozní 
náklady . Výnosy z prodeje části podniku ve 
výši 94 973 tis . Kč jsou vykázány v položce 
výkazů Jiné provozní výnosy .  

Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby 
nebo jimi ovládaných osob došlo v roce 2021 
v souvislosti se službami poskytnutými ŽP 
ČR dle článku 5, v souvislosti se službami 
poskytnutými ŽP dle článku 6, v souvislosti 
se službami poskytnutými Financemi 
dle článku 10, v souvislosti se službami 
poskytnutými NNEURASIA dle článku 29 
a dále v souvislosti s právy vykonanými 
Ovládající osobou dle článku 2 této Zprávy 
jednatelů o vztazích mezi NNMS  
a propojenými osobami k překročení limitu 
10 % vlastního kapitálu NNMS . 

40. Zhodnocení výhod a nevýhod 
plynoucích ze vztahů mezi Ovládající 
osobou a NNMS a mezi NNMS  
a osobami ovládanými Ovládající 
osobou 
Pro NNMS plynou ze vztahů mezi NNMS  
a Ovládající osobou a mezi NNMS a dalšími 
osobami ovládanými Ovládající osobou 
výhody spočívající v úsporách z rozsahu, 
kdy NNMS může pro ostatní osoby ovládané 
Ovládající osobou zajišťovat řadu činností 
společně . 

Jednatelům, jednajícím s péčí řádného 
hospodáře, nejsou známé žádné nevýhody 
plynoucí ze vztahů mezi NNMS a Ovládající 
osobou a NNMS a dalšími osobami 
ovládanými Ovládající osobou . 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít,  
že pro NNMS ze vztahů mezi NNMS  
a Ovládající osobou a NNMS a dalšími 
osobami ovládanými Ovládající osobou  
v současné době neplynou žádná rizika  
a převládají výhody nad nevýhodami .
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Zpráva jednatelů

Závěrečné prohlášení NN Management Services, s.r.o. 

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti  
NN Management Services, s .r .o ., vyhotovované v souladu s ust . § 82 a násl . zákona 
č . 90/2012 Sb ., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), v platném znění, pro účetní období od 1 . 1 . 2021 do 31 . 12 . 2021, uvedli 
veškeré, v tomto účetním období uzavřené či platné a nám k datu podpisu této zprávy 
známé: 

• smlouvy mezi propojenými osobami, 
• plnění a protiplnění poskytnutá propojeným osobám, 
• jiná právní jednání učiněná v zájmu těchto osob, 
• veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob .

Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo 
opatření vznikla společnosti NN Management Services, s .r .o . újma . 

V Praze dne 31 . března 2022

Maurick W . Schellekens    
jednatel 
       

Martin Hargaš  
jednatel 
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Zpráva auditora 
k výroční zprávě  
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Zpráva auditora
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Zpráva auditora
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