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Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevyvíjí aktivity v této oblasti.

Nabytí vlastních akcií  
nebo vlastních podílů

Společnost nenabyla ve sledovaném období žádné vlastní akcie či podíly.

Obchodní jméno NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku 

Právní forma odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Sídlo Nádražní 344/25, 150 00  Praha 5 – Smíchov

IČO 407 635 87

Údaj o zápisu
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305  

Zřizovatel – zahraniční osoba NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem Rotterdam, Weena 505, Nizozemí 

Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Vedoucí odštěpného závodu Maurick Willem Schellekens
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Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2021 s sebou opět přinesl řadu 
nelehkých situací, které mnoha lidem 
připomněly, že úplně vše nemají ve svých 
rukách, a je tak dobré myslet i na krytí 
rizik . Pro NN Životní pojišťovnu byla péče 
o klienty nadále na prvním místě a těchto 
dvanáct měsíců nabídlo hodně příležitostí 
jim to dokázat . 
Uplynulý rok pro lidi po celém světě 
znamenal řadu omezení . My jsme je využili 
jako impuls k dalšímu posílení možností 
telefonického a online servisu pro klienty, 
kteří tuto formu jednání upřednostňují nebo 
momentálně ani nemají jinou možnost . 
Finanční poradci nabízející produkty NN 
byli klientům přesto velmi často nablízku 
osobně a provázeli je důležitými milníky 
jejich života – těmi šťastnějšími  
i komplikovanějšími . Klientům jsme také 
v uplynulém roce ukázali, že se na námi 
dané slovo mohou spolehnout . Nákazu 
koronavirem jsme nadále kryli bez omezení . 
Dále jsme tak stavěli na garancích stálosti 
podmínek a definic, které mají klienti NN 
zakotvené v pojistné smlouvě, a mohou tak 
s nimi počítat po celou dobu jejich pojištění .
Péče a snaha provázet klienty po celý život 
je středobodem našeho životního pojištění . 
Díky rozvoji medicíny a zdravého životního 
stylu se lidé dožívají stále vyššího věku a 
chtějí si užívat života bez starostí v každé 
jeho fázi . NN Životní pojišťovna proto na 
podzim přišla s novinkami, které dovolují 
začít s krytím rizik i dříve narozeným . 
Příkladem je připojištění denního 
odškodného se vstupním věkem od 60  
do 70 let, které kryje téměř 400 vybraných 

diagnóz pro tento věkový segment, např . 
všechny zlomeniny, ale i jiné vážnější úrazy . 
Další, v rámci dlouhověkosti neméně 
přívětivé, je také posunutí výstupního 
věku připojištění smrti úrazem a trvalých 
následků úrazu . Obě tato připojištění je 
nově možné sjednat až do 80 let věku, 
což citelně obohacuje možnosti rozšíření 
pojistné ochrany pro starší věkový segment 
klientů, např . jako doplněk k pojištění 
dlouhodobé péče .

Výsledky hospodaření
Silné ekonomické tlaky doléhaly na řadu 
lidí a společností také v uplynulém roce . 
Hrubé předepsané pojistné NN Životní 
pojišťovny dosáhlo podobné výše jako 
v minulém roce a přesáhlo 4,9 miliardy 
korun . V kombinaci s nárůstem provozních 
nákladů o 8 procent na 1,539 miliardy 
korun klesl zisk společnosti před zdaněním 
na 673,7 milionu korun a snížil se tak o 5 % 
oproti minulému roku .
Celková aktiva vzrostla na 34,1 miliardy 
korun z 33,1 miliardy korun v minulém roce .
NN Životní pojišťovna se v roce 
2021 navíc opět zařadila mezi pětici 
nejlepších životních pojišťoven v České 
republice podle výsledků prestižních cen 
Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna“ .

Běh a péče
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 2021 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 .
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 Kuchařová, 
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 .

Výhled do nového roku
Rok 2022 s sebou bezpochyby přinesl řadu 
nových výzev . Radost z opadávání globální 
pandemie vystřídal smutek a strach z války 
na Ukrajině, a nikdo z nás tak úplně přesně 
neví, co bude zítra . Přesto jsme rozhodnutí 
dále nabízet garanci kvalitního pojištění 
a zároveň pokročit v naší snaze stát se 
klientsky ještě přívětivější pojišťovnou – 
nepolevit v našem úsilí o rychlou digitalizaci 
klientských služeb a dále vylepšovat 
zákaznickou zkušenost . Chceme být 
klientům k dispozici opravdu kdykoliv  
a kdekoliv nás budou potřebovat, znát 
jejich přání a potřeby a myslet na ně při 
všech našich pracovních činnostech .

Slovo ředitele
Maurick W. Schellekens
vedoucí odštěpného závodu
NN Životní pojišťovna, N . V ., 
pobočka pro Českou republiku .
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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

Aktiva (v tisících Kč) 
31. 12. 2021
Hrubá výše

31. 12. 2021
Úprava

31. 12. 2021
Čistá výše

31. 12. 2020
Čistá výše

B Dlouhodobý nehmotný majetek   176 571 175 032 1 539 31 919

C Investice 13 118 555 13 118 555 14 145 771

III . Jiné investice 13 118 555 13 118 555 14 145 771

1 . Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 1 609 842 1 609 842 2 042 825

2 . Dluhové cenné papíry, v tom: 11 439 778 11 439 778 11 995 382

a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů 11 439 778 11 439 778 6 702 106

b) cenné papíry držené do splatnosti 5 293 276

6 . Depozita u finančních institucí   37 995

 7 . Ostatní investice 68 935 68 935 69 569

D Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 17 242 847 17 242 847 16 083 745

E Dlužníci 1 125 480 28 439 1 097 041 310 091

I . Pohledávky z operací přímého pojištění 98 672 26 569 72 103 165 067

1 . Pojistníci                       88 487 19 374 69 113 162 610

2 . Pojišťovací zprostředkovatelé                     10 185 7 195 2 990 2 457

II . Pohledávky z operací zajištění 29 237 29 237 1 480

III . Ostatní pohledávky 997 571 1 870 995 701 143 544

F Ostatní aktiva 281 193 5 074 276 119 400 110

I .
Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce
„C .I . Pozemky a stavby“ a zásoby     

5 389 5 074 315 1 124

II . Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 275 804 275 804 398 986

G Přechodné účty aktiv 2 387 339 2 387 339 2 128 796

II . Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: 1 889 214 1 889 214 1 689 967

a)  v životním pojištění 1 889 214 1 889 214 1 689 967

III . Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: 498 125 498 125 438 829

a)  dohadné položky aktivní 84 182 84 182 121 488

Aktiva celkem 34 331 985 208 545 34 123 440 33 100 432

Sestaveno dne:

25. 5. 2022 Maurick Schellekens Zuzana Krejčí Ondřej Batík

Razítko a podpis statutárního 
orgánu pojišťovny:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):
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Pasiva 31. 12. 2021 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2020

A Vlastní kapitál 1 773 232 1 839 725

IV . Ostatní kapitálové fondy 229 919 829 300

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

1 010 425 468 602

VII . Zisk nebo ztráta běžného účetního období 532 888 541 823

C Technické rezervy 13 865 700 14 136 659

1 . Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše 289 112 316 183

b) podíl zajišťovatelů (-) 289 112 316 183

2 . Rezerva pojistného životních pojištění

a) hrubá výše 11 741 289 12 143 390

b) podíl zajišťovatelů (-) 11 741 289 12 143 390

3 . Rezerva na pojistná plnění 

a) hrubá výše 820 813 814 008

b) podíl zajišťovatelů (-) 37 235 783 578 30 576 783 432

4 . Rezerva na prémie a slevy

a) hrubá výše 1 051 721 893 654

b) podíl zajišťovatelů (-) 1 051 721 893 654

D Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 17 242 847 16 083 745

E Rezervy 500 464 241 337

2 . Rezerva na daně 474 263 208 893

3 . Ostatní rezervy 26 201 32 444

G . Věřitelé 670 211 750 538

I . Závazky z operací přímého pojištění 600 445 624 882

II . Závazky z operací zajištění 22 485 3 569

V . Ostatní závazky, z toho: 47 281 122 087

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení 2 742 1 585

H Přechodné účty pasiv 70 986 48 428

II . Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 70 986 48 428

a) dohadné položky pasivní 70 986 48 428

Pasiva celkem     34 123 440 33 100 432

Rozvaha
k 31. prosinci 2021

Sestaveno dne:

25. 5. 2022 Maurick Schellekens Zuzana Krejčí Ondřej Batík

Razítko a podpis statutárního 
orgánu pojišťovny:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

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

Legenda
2021

Základna
2021

Mezisoučet
2021

Výsledek
2020

Výsledek

II . TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ      x x x x

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

a) předepsané hrubé pojistné 4 910 422 x x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-) 82 422 x x x

c)  změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná o zajištění (+/-) -27 071 4 855 071 4 855 071 4 925 996

2 . Výnosy z Investic: x x x x

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

x x x

b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch,  
které pocházejí z ovládaných osob, v tom:   

x x x x

     aa) výnosy z pozemků a staveb – nemovitostí x x x

     bb) výnosy z ostatních investic 413 549 413 549 x x

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

d) výnosy z realizace investic x 1 505 292 1 918 841 3 003 460

3 . Přírůstky hodnoty investic x x 1 846 129 619 091

4 . Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění x x 113 292 65 343

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

a) náklady na pojistná plnění: x x x x

    aa) hrubá výše 3 774 783 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 13 546 3 761 237 x x

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

    aa) hrubá výše 6 805 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) 6 659 146 3 761 383 3 580 559

6 . Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): x x x x

a) rezervy v životním pojištění: x x x x

    aa) hrubá výše -402 101 x x x

    bb) podíl zajišťovatelů (-) -402 101 x x

b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění x 1 159 102 757 001 -244 340

7 . Prémie a slevy, očištěné od zajištění x x 158 067 119 114

8 . Čistá výše provozních nákladů: x x x x

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy x 726 823 x x

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) x -199 247 x x

c) správní režie x 1 036 644 x x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-) x 24 869 1 539 351 1 418 609

9 . Náklady na investice: x x x x

a) náklady na správu investic, včetně úroků x 21 211 x x

b) změna hodnoty investic x x x

c) náklady spojené s realizací investic x 1 251 615 1 272 826 2 558 174

10 . Úbytky hodnoty investic x x 555 993 443 249

11 . Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění x x 12 511 26 137

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

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

x x 676 201 712 388
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Výkaz zisku a ztráty
k 31. prosinci 2021

Legenda
2021

Základna
2021

Mezisoučet
2021

Výsledek
2020

Výsledek

III . NETECHNICKÝ ÚČET x x x x

2 . Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II .13 .) x x 676 201 712 388

7 . Ostatní výnosy x x 19 967 22 827

8 . Ostatní náklady x x 22 514 26 041

9 . Daň z příjmů z běžné činnosti x x 140 766 167 327

10 . Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění x x 532 888 541 847

15 . Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách x x 24

16. Zisk nebo ztráta za účetní období x x 532 888 541 823

Sestaveno dne:

25. 5. 2022 Maurick Schellekens Zuzana Krejčí Ondřej Batík

Razítko a podpis statutárního 
orgánu pojišťovny:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):
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 (v tisících Kč) 
Základní 

kapitál
Vlastní  

akcie
Emisní  

ážio
Rezervní  

fondy
Kapitálové 

fondy
Oceňovací 

rozdíly
HV  

min. let
Zisk/ztráta  

(-) Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2020 0 0 0 0 673 905 25 843 681 602 0 1 381 350

Oceňovací rozdíly nezahrnuté 
do hospodářského výsledku 162 101 162 101

Odložená daň z oceňovacích 
rozdílů nezahrnutých do 
hospodářského výsledku

-32 549 -32 549

Čistý zisk/ztráta (-)  
za účetní období 541 823 541 823

Dividendy/Odvod zisku 
zřizovateli -213 000 -213 000

Zůstatek 31. 12. 2020 0 0 0 0 673 905 155 395 468 602 541 823 1 839 725

 (v tisících Kč) 
Základní 

kapitál
Vlastní  

akcie
Emisní  

ážio
Rezervní  

fondy
Kapitálové 

fondy
Oceňovací 

rozdíly
HV  

min. let
Zisk/ztráta  

(-) Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2021 0 0 0 0 673 905 155 395 468 602 541 823 1 839 725

Převod zisku/ztráty z minulého 
období 541 823 -541 823 0

Oceňovací rozdíly nezahrnuté 
do hospodářského výsledku -741 145 -741 145

Odložená daň z oceňovacích 
rozdílů nezahrnutých  
do hospodářského výsledku

141 764 141 764

Čistý zisk/ztráta za účetní 
období 532 888 532 888

Dividendy/Odvod zisku 
zřizovateli 0 0

Zůstatek 31. 12. 2021 0 0 0 0 673 905 -443 986 1 010 425 532 888 1 773 232

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok 2021

Sestaveno dne:

25. 5. 2022 Maurick Schellekens Zuzana Krejčí Ondřej Batík

Razítko a podpis statutárního 
orgánu pojišťovny:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):
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Příloha v účetní závěrce 
za rok končící 31. prosince 2021
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
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I Obecný obsah 
I. 1 Charakteristika a hlavní aktivity
Prostřednictvím NN Životní pojišťovny N .V ., pobočky pro Českou republiku (dříve ING Životní pojišťovny N .V ., pobočky pro Českou republiku), 
provozuje pojištění na území České republiky pojišťovna NN Životní pojišťovna N .V . (NN Life Insurance N .V .) se sídlem Rotterdam, Weena 
505, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, dne 17 . ledna 1863, číslo 
zápisu 24042211 .

NN Životní pojišťovna N .V ., pobočka pro Českou republiku (dále jen “Společnost”) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27 . května 1992  
a bylo jí přiděleno IČO 40763587 . 

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala Společnost dne 27 . května 1992 . Společnost se zabývá pojišťovací činností od roku 1992 . 
Společnost se zabývá pojišťovací činností v rozsahu pojistných odvětví dle čl . I ., písm . a), b) a c) a čl . II . a III . životních pojištění uvedených  
v části A přílohy č . 1 zákona č . 277/2009 Sb ., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovnictví“) . 
Společnost nemá a nemusí mít základní kapitál .

Společnost provozuje pojistná odvětví životních pojištění a poskytuje související druhy připojištění .
Společnost provozuje následující skupiny pojištění a připojištění:
• Pojištění pro případ smrti, pro případ dožití a pro případ smrti nebo dožití
• Investiční životní pojištění
• Důchodové pojištění
• Kapitálové životní pojištění 
• Pojištění dlouhodobé péče
• Připojištění pro případ smrti
• Připojištění pro případ smrti následkem úrazu
• Připojištění úrazu a trvalých následků úrazu
• Připojištění pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu nebo nemoci  
• Připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu
• Připojištění pro případ invalidního důchodu
• Připojištění pro případ invalidního důchodu následkem úrazu s výplatou renty
• Připojištění zproštění od placení
• Připojištění závažných onemocnění
• Připojištění denních dávek při pobytu v nemocnici následkem nemoci i úrazu
• Připojištění denních dávek při pobytu v nemocnici následkem úrazu
• Připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu
• Připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu
• Připojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu nebo nemoci
• Připojištění zproštění od placení při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti NN pouze zprostředkovává, produkt BNP Paribas 

Cardiff Pojišťovny, a .s .
• Připojištění nesoběstačnosti – na základě smlouvy mezi NN a AXA ASSISTANCE CZ, s .r .o . o poskytování likvidačních služeb prohlídky
• Připojištění asistenčních služeb – na základě smlouvy mezi NN a AXA ASSISTANCE CZ, s .r .o . o poskytování asistenčních služeb . 

Sídlo Společnosti
NN Životní pojišťovna N .V ., pobočka pro Českou republiku, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5, Smíchov

Vedoucí Společnosti
Maurick Willem Schellekens (vznik funkce od 6 . 3 . 2018)
Společnost zastupuje a podepisuje se za ni vedoucí Společnosti .

Organizační struktura
Společnost je rozdělena do následujících oblastí: obchodní, finanční, právní, interní audit, personální, produkt & marketing, operační  
a compliance & risk . Ředitelé těchto oblastí jsou přímo řízeni vedoucím Společnosti .

I.2 Právní poměry
Ke dni sestavení účetní závěrky jsou veškeré právní poměry Společnosti v souladu se zákonem č . 277/2009 Sb . o pojišťovnictví, v platném 
znění, se zákonem č . 89/2012 Sb ., občanský zákoník, v platném znění a se zákonem č . 170/2018 Sb ., o distribuci pojištění a zajištění včetně 
příslušných prováděcích vyhlášek, a dalšími platnými právními předpisy .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 



NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Výroční zpráva 2021

14

I.3 Východiska pro přípravu účetní závěrky 
Při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky Společnosti postupovala v souladu se zákonem č . 563/1991 Sb ., o účetnictví, v platném 
znění, vyhláškou č . 502/2002 Sb ., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č . 563/1991 Sb ., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen „vyhláška 502/2002 Sb .“), českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky 502/2002 Sb . a dalšími souvisejícími předpisy . V oblastech, které neupravuje vyhláška 502/2002 Sb ., 
postupovala Společnost v souladu s vyhláškou 501/2002 Sb ., případně s vyhláškou 500/2002 Sb .

Pro účely vykazování, oceňování a zveřejňování informací v příloze v účetní závěrce o cenných papírech, podílech a derivátech a o operacích 
s nimi použila Společnost ustanovení vyhlášky č . 501/2002 Sb ., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č . 563/1991 Sb ., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31 . prosinci 2017 .
Účetnictví Společnosti je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví  
a finanční situace Společnosti .

Účetní závěrka vychází z předpokladu, že Společnost bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, 
která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti . Aktuální vyhodnocení rizik deklaruje 
dlouhodobou schopnost zajištění kontinuity poskytovaných činností .

Vzhledem k výchozí finanční situaci, kde vlastní jmění je vysoce pozitivní, přicházíme k závěru potvrzení předpokladu nepřetržitého trvání 
účetní jednotky .

Všechny uvedené údaje jsou v tisících Kč (tis . Kč), není-li uvedeno jinak .
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná .

I.4 Důležité účetní metody 
a) Okamžik uskutečnění účetního případu
Společnost účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku zobchodování .

Dále je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den 
provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř . práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich 
změně nebo zániku, a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř ., o nichž jsou k dispozici potřebné 
doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů .

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

Předepsané pojistné v sekci II . 1 Životní pojištění je mimo jiné rozděleno na běžné a jednorázové pojistné . Jednorázové pojistné zde zahrnuje 
pojistné přijaté na produktech, které jsou klasifikované jako jednorázové, a navíc mimořádné pojistné z těchto jednorázových produktů . 
Mimořádné pojistné na běžných produktech je vykazováno v rámci běžného pojistného . 

c) Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění se účtují ve výši částek přiznaných k výplatě pojistných plnění z titulu zlikvidovaných pojistných událostí a dále 
zahrnují externí náklady Společnosti spojené s likvidací pojistných událostí . Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné 
nároky .

O nákladech na pojistná plnění se účtuje v okamžiku ukončení likvidace pojistné události a stanovení výše plnění, do okamžiku ukončení 
likvidace pojistné události jsou náklady na pojistná plnění zahrnuty v rezervě na pojistná plnění .

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

e) Časové rozlišení pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy zahrnují část nákladů vzniklých při uzavírání pojistných smluv v průběhu běžného 
účetního období, která se vztahuje k výnosům následujících účetních období . Ke konci účetního období Společnost posuzuje přiměřenost 
výše odložených pořizovacích nákladů na základě testu postačitelnosti technických rezerv životního pojištění . Časově se rozlišují pouze 
získatelské provize, a to v závislosti na typu produktu až do výše 15 let . 

Tradiční životní pojištění 
Výše odložených pořizovacích nákladů v životním pojištění je stanovena s využitím pojistně matematických metod na základě celkové doby 
časového rozlišení a celkové výše získatelské provize, výsledkem je lineární rozložení získatelských provizí .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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Investiční životní pojištění (životní pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci)
Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v investičním životním pojištění je stanovena s využitím pojistně matematických metod na 
základě hodnoty očekávaných budoucích srážek ze základních podílových jednotek určených ke krytí pořizovacích nákladů .

Univerzální životní pojištění 
Výše časově rozlišených pořizovacích nákladů v univerzálním životním pojištění je stanovena s využitím pojistně matematických metod na 
základě hodnoty očekávaných budoucích srážek (podílových jednotek) určených ke krytí pořizovacích nákladů .

f) Přechodné účty technické
Otevřené debety
Splatné, ale dosud neuhrazené pojistné v rámci investičního životního pojištění (UL) a univerzálního životního pojištění (UNV) .

Kumulovaný dluh 
Zahrnuje dosud nestržené poplatky . Pokud hodnota akumulačních podílových jednotek na podílovém účtu nepostačuje k pokrytí poplatků, 
vzniká tzv . kumulovaný dluh . Každoročně je testována jeho pokrytelnost . Doba umoření se liší dle jednotlivých produktů .

Předplatky 
Pojistné zaplacené před jeho splatností, které je však v rámci UL a UNV produktů investováno i před jeho splatností (viz pojistné podmínky) .

g) Technické rezervy obecně
Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je zabezpečit krytí závazků 
vznikajících z pojistných smluv . Technické rezervy jsou oceňovány reálnou hodnotou v návaznosti na požadavky českých předpisů, jak je 
popsáno níže . 

Test postačitelnosti technických rezerv se provádí v souladu s metodologií a odbornými doporučeními vydanými Českou společností aktuárů 
(ČSpA) . Pro účely diskontování smluv tradičního životního pojistného se používá aktuální výnosová míra portfolia investic určeného ke krytí 
technických rezerv, doplněná o předpokládanou výnosovou míru v době budoucích reinvestic .  Pro účely diskontování smluv investičního 
životního pojištění se používá referenční výnosová křivka stanovená EIOPA na základě výnosů českých státních dluhopisů denominovaných  
v českých korunách .

h) Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasloužené pojistné je tvořena ve výši částek předepsaného pojistného, které se vztahuje k budoucím účetním obdobím .  
Pro pojistné smlouvy tradičního životního pojištění je její výše stanovena jako souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých pojistných smluv 
za použití metody "pro rata temporis" . Pro pojistné smlouvy investičního a univerzálního životního pojištění se tato rezerva netvoří . 

i) Rezerva na životní pojištění 
Výše rezervy na životní pojištění představuje souhrn rezerv vypočítaných podle jednotlivých smluv životních pojištění . Rezerva na životní 
pojištění představuje hodnoty budoucích závazků Společnosti, vypočtené pojistně technickými metodami včetně již přiznaných a připsaných 
podílů na zisku a rezerv na náklady spojené se správou pojištění, a to po odpočtu hodnoty budoucího pojistného .

Společnost účtuje o netto rezervě v souladu s kalkulací jednotlivých tarifů schválenou Ministerstvem financí ČR . 

Součástí rezervy na životní pojištění je rezerva k připojištění pro závažná onemocnění, k připojištění pro případ invalidního důchodu,  
k připojištění zproštění od placení a k jiným připojištěním, kde výše pojistného je závislá na vstupním věku, popř . na pohlaví pojištěného .

U nových pojistných smluv uzavřených po 21 . prosinci 2012 již Společnost nepoužívá faktor pohlaví při stanovení sazeb pojistného .
Výše rezervy na životní pojištění se v případě univerzálního životního pojištění stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty 
jejich osobního konta, přičemž jsou zohledněny již připsané podíly na zisku .

j) Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
Rezervy na pojistná plnění jsou tvořeny ve výši předpokládaných nákladů na pojistné události:
• hlášené do konce běžného účetního období, ale v běžném účetním období nezlikvidované (RBNS),
• do konce běžného účetního období vzniklé, ale nenahlášené (IBNR) .

Výše rezervy na pojistná plnění vyplývající z pojistných událostí hlášených do konce účetního období je stanovena jako souhrn rezerv 
vypočítaných pro jednotlivé pojistné události . 

U pojistných událostí, které do konce účetního období vznikly, ale nebyly hlášeny, se rezerva stanovuje na základě pojistně matematických 
metod .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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Poskytuje-li se u jednotlivých druhů pojištění pojistné plnění formou důchodu (anuity), tvoří se rezerva na pojistná plnění na základě pojistně 
matematických metod .

k) Rezerva na bonusy a slevy
Rezerva na bonusy a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami . 

Rezerva na bonusy a slevy zahrnuje podíly na přebytku k 31 . prosinci běžného období, které dosud nebyly přiděleny individuálním pojistným 
smlouvám a nejsou tedy součástí rezervy pojistného životních pojištění .

Změnu stavu rezervy na bonusy a slevy Společnost vykazuje v položce „Bonusy a slevy“ . Dále zde Společnost vykazuje rezervu na bonusy 
související s investičním pojištěním, kde je nositelem rizika pojistník, na které má pojištěný nárok při splnění určitých podmínek .

Rezerva na bonusy a slevy je tvořena v souladu s pojistnými smlouvami . Rezerva na bonusy a slevy se stanovuje měsíčně pro každou 
pojistnou smlouvu zvlášť, celková hodnota rezervy se pak stanoví jako součet rezerv pro jednotlivé pojistné smlouvy . Rezerva na bonusy  
a slevy se tvoří k vícero typům bonusů, jež jsou popsány v pojistných podmínkách k dané pojistné smlouvě, které dosud nebyly připsány  
a nejsou tudíž součástí rezervy pojistného životních pojištění .

l) Rezerva životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci
Technická rezerva životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci, je určena na krytí závazků Společnosti vůči pojištěným  
u těch skupin životních pojištění, kdy na základě pojistné smlouvy investiční riziko nese pojistník .

Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílových jednotek, přičemž tato hodnota je rovna 
celkovému počtu těchto podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů vynásobenému cenou podílových jednotek příslušných fondů .
Jestliže životní pojištění, kdy riziko z investic nese pojistník, obsahuje i plnění ve sjednané výši, tvoří se na toto plnění současně rezerva na 
životní pojištění .

Společnost zde také účtuje o nezainvestovaném pojistném na pojistných smlouvách, kde je nositelem investičního rizika pojistník . Jde  
o souhrn prostředků, které byly na tyto smlouvy zaplaceny v souladu s předpisem pojistného, nicméně vlivem zpoždění v oceňování jednotek 
ještě nedošlo k nainvestování těchto plateb do investičních jednotek na smlouvách klientů .

m) Ostatní technické rezervy
Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry
Společnost provádí test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění (dále jen „test postačitelnosti rezerv“), jehož cílem je prověřit 
postačitelnost celkové výše rezerv životních pojištění (rezervy na životní pojištění, rezervy na podíly na výnosech z investování, rezervy na 
nezasloužené pojistné, rezervy na pokrytí administrativních nákladů, rezervy na prémie a slevy z pojistného a rezervy na životní pojištění, kde 
jsou nositeli investičního rizika pojistníci) .

Základní metodou testování rezervy je model diskontovaných peněžních toků .

Výsledkem testu postačitelnosti je minimální hodnota potřebných zdrojů na pokrytí budoucích závazků z pojistných smluv odhadnutá na 
základě nejlepších předpokladů .  Tato minimální hodnota je potom srovnávána se skutečnou hodnotou rezerv účetnictví . 

Budoucí podíly na zisku vyplácené pojistníkům jsou v testu postačitelnosti zahrnuty v souladu s obvyklým postupem připisování těchto podílů 
v minulosti . 

Rezervy jsou nepostačitelné, pokud je minimální hodnota potřebných zdrojů vyšší než celková výše životních rezerv snížená o odpovídající 
neamortizované pořizovací náklady a jiná nehmotná aktiva . Zjistí-li Společnost na základě testu postačitelnosti, že celková výše technických 
rezerv životních pojištění je nedostatečná, vytvoří rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry ve výši této nepostačitelnosti .
Společnost tuto rezervu netvořila vzhledem ke skutečnosti, že rezervy životních pojištění jsou na základě uvedených testů postačitelné .

Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezervu na důchody nebo podobné závazky vytváří Společnost v případě, pokud závazek Společnosti vyplácet zaměstnancům důchody 
nebo podobné požitky vyplývá ze smlouvy nebo ze zvláštního právního předpisu .

n) Hodnota zajištění na pojistně technických rezervách
Společnost vykazuje v pasivech pojistně technické rezervy v jejich čisté výši, tj . po zohlednění podílu zajistitelů . Výše tohoto podílu je 
stanovena na základě ustanovení příslušných zajistných smluv, způsobů zúčtování se zajistiteli a dále s přihlédnutím k principu opatrnosti .
Společnost vykazuje podíl zajistitelů na rezervě na pojistná plnění . Zajistitelé se nepodílejí na dalších pojistně technických rezervách .

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

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 



NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Výroční zpráva 2021

17

Rezerva na daně
Společnost účtuje o splatné dani jako o daňovém závazku poníženém o zaplacené zálohy na daň z příjmu . Daňový závazek je vykázaný  
v rámci položky Rezerva na daně, zatímco v případě přeplatku je pohledávka vykázána v rámci položky Ostatní pohledávky . 

Rezervy na soudní spory
Společnost vytváří rezervy na soudní spory, u kterých je pravděpodobnost, že Společnost tento spor nevyhraje, vyšší než 50 % a výši plnění  
z těchto sporů nelze přesně určit . 

p) Investice
Pozemky a stavby
Pozemky a stavby se klasifikují jako investice a k okamžiku pořízení se oceňují pořizovacími cenami . 

Stavby jsou odepisovány metodou rovnoměrných odpisů na základě jejich předpokládané doby životnosti . Pokud zůstatková hodnota aktiva 
přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky .

Dluhové cenné papíry
Dluhové cenné papíry jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně . Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl dluhový cenný 
papír pořízen, včetně nakoupeného alikvótního úrokového výnosu a přímých nákladů souvisejících s jeho pořízením .

Společnost provádí amortizaci prémie nebo diskontu u veškerých dluhových cenných papírů . Prémie či diskont jsou rozpouštěny do výkazu 
zisku a ztráty od okamžiku pořízení do data splatnosti metodou efektivní úrokové míry . 

Společnost člení dluhové cenné papíry na cenné papíry realizovatelné a cenné papíry, které má Společnost záměr držet do splatnosti .

Dluhopisy držené do splatnosti jsou následně oceněny amortizovanou pořizovací cenou . 

Změna reálné hodnoty cenných papírů realizovatelných se účtuje rozvahově . 

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (organizovaném) 
trhu . Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je rozvahové datum účetní závěrky, a nejvíce se 
blížícímu tomuto datu . Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena 
metodou kvalifikovaného odhadu .

Pokud jsou dluhové cenné papíry denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu aktuálním kurzem vyhlášeným 
ČNB .

Změna reálné hodnoty cenných papírů realizovatelných se účtuje rozvahově .

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem jsou účtovány k okamžiku pořízení v pořizovací ceně . Společnost klasifikuje tyto cenné 
papíry do portfolia realizovatelných cenných papírů .

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byly akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých nákladů 
souvisejících s jejich pořízením .

K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceněny na reálnou hodnotu .

Reálnou hodnotou se rozumí tržní hodnota, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu . 

Společnost používá tržní hodnotu, která je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je datum účetní závěrky (rozvahový den), a nejvíce se 
blížícímu tomuto datu . Není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně vyjadřuje reálnou hodnotu, je reálná hodnota stanovena 
metodou kvalifikovaného odhadu .

Změna reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem u portfolia realizovatelných cenných papírů se účtuje 
rozvahově .

Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem denominovány v cizí měně, je jejich hodnota přepočtena na českou měnu 
aktuálním kurzem vyhlášeným ČNB .

Dividendy jsou účtovány k rozhodnému dni . Rozhodným dnem se rozumí datum obdržení avíza o výši přiznaných dividend .

q) Investice životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci
O investicích životních pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci, je účtováno odděleně od ostatních investic . 

K rozvahovému dni jsou investice životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci, přeceněny na reálnou hodnotu .  
O veškerých změnách reálné hodnoty se účtuje výsledkově .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 



NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Výroční zpráva 2021

18

r) Depozita u finančních institucí
Depozita u finančních institucí jsou k okamžiku pořízení a k rozvahovému dni oceňovány v pořizovací ceně zvýšené nebo snížené o úrokové 
výnosy nebo náklady . V příloze účetní závěrky je za reálnou hodnotu těchto depozit považována jejich účetní hodnota . 

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

s) Deriváty
Derivát je finanční nástroj, který splňuje následující podmínky:
• jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, 

na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp . v závislosti na jiné proměnné (tzv . podkladovém aktivu),
• ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje 

žádnou počáteční investici,
• bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u spotové operace .

Deriváty se oceňují reálnou hodnotou, která se stanovuje jako současná hodnota očekávaných budoucích peněžních toků plynoucích z 
těchto derivátů . Reálná hodnota derivátů je vykazována na účtu Ostatní investice a o změnách reálné hodnoty derivátů se účtuje výsledkově . 

Zajišťovací deriváty
Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v reálné hodnotě . Společnost využívá zajišťovací deriváty k zajišťování rizika změny reálné hodnoty 
zaúčtovaných aktiv nebo pasiv z titulu změn měnových kurzů nebo tržních úrokových sazeb .

V případě, že derivát zajišťuje riziko změny reálné hodnoty zaúčtovaných aktiv nebo pasiv, je zajišťovaná položka také oceňována reálnou 
hodnotou z titulu zajišťovaného rizika . Zisky a ztráty z tohoto zajišťovacího derivátu jsou promítnuty výsledkově .

Společnost neaplikuje zajišťovací účetnictví a derivátové transakce jsou vykázány jako deriváty k obchodování se zisky a ztrátami 
z přecenění na reálnou hodnotu, vykazovanými v položce „výnosy z investic“ v případě zisku a v položce „náklady na investice“ v případě ztráty .

t) Náklady a výnosy z investic
Způsob účtování o nákladech a výnosech z investic
Náklady a výnosy ze složek investic náležejících pojistným skupinám životního pojištění jsou zaúčtovány na technický účet životního pojištění .

Část výnosů resp . nákladů z investic nesouvisející s životním pojištěním je k rozvahovému dni převedena na netechnický účet . Jako klíč  
k přerozdělení výnosů resp . nákladů je použit poměr mezi průměrnou výší prostředků vlastního kapitálu a průměrnou výší technických rezerv 
životního pojištění (po odpočtu technických rezerv životního pojištění, u nichž je nositelem investičního rizika pojistníka po zohlednění výnosů 
resp . nákladů na investice prostředků technických rezerv životního pojištění, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník) . 

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

u) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně snížené o oprávky .

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován 
do nákladů v účetním období, ve kterém byl pořízen . Roční odpisová sazba účetních odpisů vychází z předpokládané doby používání 
hmotného a nehmotného majetku . Společnost stanovila následující plán účetních odpisů podle skupin majetku:

Plán účetních odpisů podle skupin majetku
Majetek Metoda Odpisová doba v letech 

Software lineární 3

Automobily lineární 3-5

Inventář lineární 6

Ostatní lineární 2-20

v) Přepočty cizích měn
Transakce prováděné během roku jsou přepočteny kurzem devizového trhu vyhlašovaným ČNB, který je platný ke dni vzniku účetního 
případu, případně kurzem, za jaký byla transakce realizována .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána dle oficiálního kurzu ČNB, platného k danému dni . Pokud nebylo výše 
uvedeno jinak, účtují se kurzové zisky a ztráty výsledkově .

w) Opravné položky
Opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám a ostatním aktivům s výjimkou investic . Opravné položky vyjadřují přechodný pokles hodnoty 
jednotlivých aktiv . Jeho výše je stanovena na základě odborného posouzení rizik provedeného vedením Společnosti . Tvorba a použití 
opravných položek k pohledávkám z operací přímého pojištění a zajištění je vykázána v položkách Ostatní technické náklady, očištěné  
od zajištění a Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění .

Opravné položky k pohledávkám za pojistníky stanoví Společnost na základě analýzy jejich návratnosti . Opravné položky jsou tvořeny jednak 
paušálně na základě věkové struktury pohledávek a dále zohledňují riziko neplacení pro některé individuální případy .

Opravné položky k dluhopisům drženým do splatnosti se účtují pouze v případě, že existuje riziko spojené s nesplácením jmenovité hodnoty 
dluhopisu, výnosů z dluhopisu nebo obojího .

x) Odpisy
Pohledávky jsou odpisovány v okamžiku jejich nedobytnosti nebo pokud je Společnost aktivně nevymáhá po uplynutí zákonné lhůty  
36 měsíců .

y) Odhady
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku 
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období . Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady a 
předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací . Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty  
v budoucnu se mohou od těchto odhadů lišit . 

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

aa) Rozdělení výnosů a nákladů mezi technický účet k životnímu pojištění a netechnický účet
Společnost účtuje o společných položkách životního pojištění metodou schválenou Ministerstvem financí ČR . 

Během účetního období jsou jednoznačně přiřaditelné náklady a výnosy účtovány přímo na technický účet životního pojištění .

Daně a poplatky a ostatní náklady a výnosy nesouvisející s životním pojištěním jsou přímo účtovány na netechnický účet .

bb) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně . Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového 
základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období .

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím sazby daně z příjmů platné 
v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny . Odloženou daňovou pohledávku Společnost vykazuje na řádku 
Ostatní pohledávky, odložený daňový závazek na řádku Ostatní závazky .

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším daňovém uplatnění v následujících 
účetních obdobích .

Od 1 . ledna 2020 vstoupil v účinnost nový zákon č . 364/2019 Sb ., který upravuje zdanění technických rezerv pojišťoven . Nově jsou technické 
rezervy pojišťovny daňově uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II . Dle přechodných ustanovení k tomuto zákonu se 
v roce 2020 daň z příjmů počítá nejen z rozdílu změny stavu rezerv dle Solvency II a dle účetních předpisů za rok 2020, ale dále jako polovina 
rozdílu mezi výší rezerv stanovených v souladu se směrnicí Solvency II a jejich hodnotou dle účetních standardů k datu 1 . 1 . 2020 .

cc) Konsolidace
Údaje účetní závěrky Společnosti se zahrnují do konsolidované účetní závěrky společnosti NN Group N .V ., Amsterdam, Nizozemské království, 
sestavené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví . NN Group N .V . je zapsaná v obchodním registru Obchodní a průmyslové 
komory pro Amsterdam pod číslem 52387534 a zde je uložena její konsolidovaná účetní závěrka .

dd) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto 
události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni .

Příloha účetní závěrky
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V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které 
nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech .

I.5 Změny a odchylky od účetních metod a postupů
V roce 2021 společnost neprovedla žádné opravy chyb minulých let, změny účetních metod a postupů a během účetního období nepoužila 
žádných odchylek od těchto metod a postupů .

I.6 Řízení rizik
Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s finančními nástroji, které jsou citlivé na změny 
podmínek na finančních trzích . 

a) Pojistné riziko v životním pojištění
Společnost je vystavena rizikům vyplývajícím z nepříznivého vývoje předpokladů v porovnání s tím, jak byly stanoveny při oceňování produktů . 
Jde např . o riziko nepříznivého vývoje úmrtnosti nebo dožití nebo riziko odlišného vývoje investičních výnosů, či chování klientů v případě 
ukončení smlouvy . V těchto případech se jedná o riziko ztráty v důsledku nevyrovnanosti mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným 
plněním, investičními výnosy a náklady .

Dalšími riziky jsou např . objektivní a subjektivní riziko pojištěného . Objektivní riziko je dané objektivními faktory, jako je věk, pohlaví, zdravotní 
stav, profese . Subjektivní riziko je dané subjektivními faktory jako snaha pojištěného zachovat si svůj život, zdraví nebo špatná finanční 
situace .

Další rizika, kterým je Společnost vystavena, jsou:
• Rizika s nízkou frekvencí výskytu a významným dopadem, které v životním pojištění mohou představovat jakoukoli pojistnou událost, kterou 

je postiženo více pojištěných osob ve stejném čase a stejném místě (např . živelní pohromy)
• Riziko koncentrace vysokých pojistných částek, které sice netvoří významnou část portfolia, ale mohou značně ovlivnit výšku pojistných 

plnění a tím i hospodářský výsledek společnosti

Cílem řízení rizik je identifikace, kvantifikace a eliminace rizik tak, aby nedocházelo ke změnám, které mají nežádoucí negativní vliv na 
hospodářský výsledek a vlastní kapitál Společnosti .

K identifikaci, kvantifikaci a eliminaci rizik využívá Společnost pojistně-matematických technik oceňování pojistných produktů a test 
postačitelnosti rezerv . Pojistně-matematické techniky slouží ke stanovení přiměřených pojistných sazeb k pojistným a finančním garancím 
jednotlivých produktů a ke stanoveným předpokladům .

Testem postačitelnosti rezerv společnost prověřuje výši technických rezerv v životním pojištění vzhledem k aktualizovaným předpokladům .

V případě objektivního a subjektivního rizika pojištěného je při uzavírání smluv, zejména v případě pojištění se na vyšší pojistné sumy, nutné 
tato rizika individuálně ocenit . Na zjištění a ocenění těchto rizik slouží postupy, které mají za úlohu kvalifikovaně posoudit zdravotní, případně 
finanční stav klienta nebo ohodnotit míru rizika, kterému je pojištěný vystavený . Na základě informací o zdravotním stavu, o subjektivním 
riziku a o dalších pojistně-technických rizikách je stanovená sazba pojistného . Kromě slevy nebo přirážky na pojistném může být stanovena 
výluka některého rizika, druhu úrazu, nemoci nebo omezení výše pojistné částky .

Riziko, kterému je Společnost vystavena, není významně koncentrované na jakoukoli skupinu pojištěných .

K řízení pojistného rizika Společnost využívá zejména zajištění a obezřetnou upisovací politiku .

Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí s finančními nástroji, které jsou citlivé na změny 
podmínek na finančních trzích . 

b) Riziko likvidity
Riziko likvidity zahrnuje jak riziko schopnosti financovat aktiva Společnosti nástroji s vhodnou splatností, tak i schopnost aktivně prodat 
aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu . Společnost pravidelně vyhodnocuje riziko likvidity tak, aby byla schopna krýt 
výplaty pojistných plnění . Dle vedení Společnosti není pojišťovna vystavena významnému riziku likvidity .

K měření rizika likvidity se používá interní model, který modeluje potřebu likvidity i dostupnost likvidity v základním a v zátěžovém scénáři . 
Model využívá aktuálních tržních dat a také dostupných statistik o volatilitě cen jednotlivých finančních nástrojů . Model předpokládá 
nepřetržitě fungování Společnosti a umožňuje projekce alternativních časových horizontů .

Následující tabulky obsahují informace o zbytkové splatnosti aktiv a zbytkové splatnosti závazků k 31 . 12 . 2021 a k 31 . 12 . 2020 .
 

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 



NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Výroční zpráva 2021

21

Zbytková splatnost aktiv a pasiv k 31. 12. 2021

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let Bez specifikace Celkem 

Dluhové cenné papíry 15 171 1 676 042 4 342 814 5 405 751 11 439 778

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 
výnosem, ostatní podíly 1 609 842 1 609 842

Depozita u finančních institucí

Ostatní investice 68 935 68 935

Investice životního pojištění, kde jsou nositeli 
investičního rizika pojistníci* 111 037 17 131 810 17 242 847

Jiná aktiva 1 130 723 472 048 954 994 436 355 767 918 3 762 038

Celkem 1 256 931 2 148 090 5 297 808 5 842 106 19 578 505 34 123 440

* Investice životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci, jsou vykázány zpravidla jako Bez specifikace mimo kategorie Do 3 měs ., kde je 

hotovost . Tyto investice se skládají z likvidních podílových jednotek a k jejich zesplatnění dochází dle aktuálních potřeb . 

   

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Vlastní kapitál 1 773 232 1 773 232

Technické rezervy 888 300 1 839 681 4 661 873 5 359 053 1 116 793 13 865 700

Technická rezerva na životní pojištění, kde jsou 
nositeli investičního rizika pojistníci 156 269 430 068 2 546 986 14 109 524 17 242 847

Ostatní pasiva 709 093 475 805 41 242 9 987 5 534 1 241 661

Celkem 1 753 662 2 745 554 7 250 101 19 478 564 2 895 559 34 123 440

Rozdíl 496 731 597 464 1 952 293 13 636 458 -16 682 947

Kumulativní rozdíl 496 731 1 094 195 3 046 488 16 682 946  

Zbytková splatnost aktiv a pasiv k 31. 12. 2020

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Dluhové cenné papíry 304 149 1 014 263 4 573 321 6 103 649 11 995 382

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 
výnosem, ostatní podíly 2 042 825 2 042 825

Depozita u finančních institucí 37 995 37 995

Ostatní investice 69 569 69 569

Investice životního pojištění, kde jsou nositeli 
investičního rizika pojistníci * 137 897 15 945 848 16 083 745

Jiná aktiva 1 136 765 500 074 1 105 905 95 129 33 043 2 870 916

Celkem 1 578 811 1 552 332 5 679 226 6 198 778 18 091 285 33 100 432

* Investice životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci, jsou vykázány zpravidla jako Bez specifikace mimo kategorie Do 3 měs ., kde je 

hotovost . Tyto investice se skládají z likvidních podílových jednotek a k jejich zesplatnění dochází dle aktuálních potřeb . 

   

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Vlastní kapitál 1 839 725 1 839 725

Technické rezervy 608 168 1 087 900 5 763 837 6 224 865 451 889 14 136 659

Technická rezerva na životní pojištění, kde jsou 
nositeli investičního rizika pojistníci 149 166 394 665 2 232 447 13 307 467 16 083 745

Ostatní pasiva 649 336 314 527 54 677 8 981 12 782 1 040 303

Celkem 1 406 670 1 797 092 8 050 961 19 541 313 2 304 396 33 100 432

Rozdíl -210 136 282 755 2 371 735 13 342 535 -15 786 889

Kumulativní rozdíl -210 136 72 619 2 444 354 15 786 889
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c) Úrokové riziko
Společnost je vystavena úrokovému riziku v důsledku dopadů výkyvů aktuálních tržních úrokových sazeb . Reálná hodnota a výnosy z investic 
mohou v důsledku těchto změn růst, ale i klesat .  Kromě změn v hodnotě majetku dochází v případě výkyvů úrokových sazeb i ke změnám na 
straně závazků .

Společnost na základě analýzy peněžních toků sestavuje a pravidelně aktualizuje portfolia cenných papírů, jejichž hodnota se mění  
s hodnotou pasiv, pokud se změní úroková sazba . Riziku změny úrokové sazby jsou vystaveny především smlouvy s garantovanou úrokovou 
mírou . V případě, že se úrokové sazby na trhu zvýší, může u některých smluv dojít k růstu stornovosti a naopak . 

Níže uvedené tabulky shrnují nesoulad mezi aktivy a pasivy Společnosti . Účetní hodnota těchto aktiv a závazků je zahrnuta do období,  
ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby, a to do období, které nastane dříve . 

Úroková citlivost aktiv a pasiv k 31. 12. 2021

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Dluhové cenné papíry 221 344 1 885 245 4 125 686 5 207 503 0 11 439 778

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 
výnosem, ostatní podíly 1 609 842 1 609 842

Depozita u finančních institucí

Ostatní finanční umístění 68 935 68 935

Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem 
investičního rizika pojistník 111 037 17 131 810 17 242 847

Jiná aktiva 1 130 723 472 048 954 994 436 355 767 918 3 762 038

Celkem 1 463 104 2 357 293 5 080 680 5 643 858 19 578 505 34 123 440
   

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Vlastní kapitál 1 773 232 1 773 232

Technické rezervy 888 300 1 839 681 4 661 873 5 359 053 1 116 793 13 865 700

Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem 
investičního rizika pojistník 156 269 430 068 2 546 986 14 109 524 0 17 242 847

Ostatní pasiva 709 093 475 805 41 243 9 986 5 534 1 241 661

Celkem 1 753 662 2 745 554 7 250 102 19 478 563 2 895 559 34 123 440

Rozdíl 290 558 388 261 2 169 422 13 834 705 -16 682 946 0

Kumulativní rozdíl 290 558 678 819 2 848 241 16 682 946 0 0
   

Úroková citlivost aktiv a pasiv k 31. 12. 2020

Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Dluhové cenné papíry 518 734 1 314 176 4 256 826 5 905 646 0 11 995 382

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým 
výnosem, ostatní podíly 2 042 825 2 042 825

Depozita u finančních institucí 37 995 37 995

Ostatní finanční umístění 69 569 69 569

Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem 
investičního rizika pojistník 137 897 15 945 848 16 083 745

Jiná aktiva 400 466 2 470 450 2 870 916

Celkem 1 057 097 1 352 171 4 256 826 5 905 646 20 528 692 33 100 432
   

Příloha účetní závěrky
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Do 3 měs.
Od 3 měs.  
do 1 roku

Od 1 roku  
do 5 let Nad 5 let

Bez  
specifikace Celkem 

Vlastní kapitál 1 839 725 1 839 725

Technické rezervy 608 168 1 087 900 5 763 837 6 224 865 451 889 14 136 659

Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem 
investičního rizika pojistník 149 166 394 665 2 232 447 13 307 467 0 16 083 745

Ostatní pasiva 649 336 314 527 54 677 8 981 12 782 1 040 303

Celkem 1 406 670 1 797 092 8 050 961 19 541 313 2 304 396 33 100 432

Rozdíl 349 573 444 921 3 794 135 13 635 667 -18 224 296 0

Kumulativní rozdíl 349 573 794 494 4 588 629 18 224 296 0 0
   
d) Akciové riziko
Akciové riziko je riziko pohybu ceny akciových nástrojů držených v portfoliu Společnosti . Rizika akciových nástrojů jsou řízena obchodními 
limity . Společnost investuje do podílových fondů, kde podkladovým nástrojem je dluhopis nebo úvěr, a k datu účetní závěrky nemá 
nakoupené žádné akciové instrumenty .

e)  Měnové riziko
Vzhledem k tomu, že Společnost má většinu aktiv a pasiv v CZK, vykazuje limitovanou expozici v cizích měnách . Rizika jsou navíc 
eliminována využitím nástrojů pro zajištění měnového rizika (měnové deriváty) . Pokud nebylo výše uvedeno jinak, realizované i nerealizované 
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty .
 
Expozice v měně  
   

Expozice v měně k 31. 12. 2021 CZK EUR USD Celkem 

Dluhové cenné papíry 11 377 426 62 352 11 439 778

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 276 945 1 332 897 1 609 842

Depozita u finančních institucí

Ostatní finanční umístění 68 935 68 935

Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 15 934 933 847 237 460 677 17 242 847

Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 237 361 38 443 275 804

Jiná aktiva 3 479 226 425 6 583 3 486 234

Aktiva celkem 31 374 826 2 281 354 467 260 34 123 440

Expozice v měně k 31. 12. 2021 CZK EUR USD Celkem 

Vlastní kapitál 1 773 232 1 773 232

Technické rezervy 13 865 700 13 865 700

Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 17 242 847 17 242 847

Ostatní pasiva 1 229 619 12 033 9 1 241 661

Pasiva celkem 34 111 398 12 033 9 34 123 440
 
   

Expozice v měně k 31. 12. 2020 CZK EUR USD Celkem 

Dluhové cenné papíry 11 995 382 11 995 382

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 585 360 1 457 465 2 042 825

Depozita u finančních institucí 37 995 37 995

Ostatní finanční umístění 69 569 69 569

Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 15 023 030 732 263 328 452 16 083 745

Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 371 261 27 725 398 986

Jiná aktiva 2 470 914 1 010 6 2 471 930

Aktiva celkem 30 553 511 2 218 463 328 458 33 100 432

Expozice v měně k 31. 12. 2020 CZK EUR USD Celkem 

Vlastní kapitál 1 839 725 1 839 725

Technické rezervy 14 136 659 14 136 659

Technická rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 16 083 745 16 083 745

Ostatní pasiva 1 033 117 7 175 11 1 040 303

Pasiva celkem 33 093 246 7 175 11 33 100 432
 

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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f) Operační riziko
Útvar řízení operačních rizik se průběžně věnuje rozvoji instrumentů používaných pro řízení operačních rizik, tj . evidenci ztrát, analýze scénářů, 
nastavení klíčových rizikových indikátorů a vlastního hodnocení kontroly rizik, včetně nastavení systému kontrol prvního stupně . Získané 
poznatky jsou na pravidelné bázi vyhodnocovány a poskytovány managementu Společnosti, který přijímá strategická rozhodnutí v oblasti 
řízení operačních rizik .

g) Právní riziko
Společnost pravidelně sleduje a vyhodnocuje pasivní právní spory vedené proti ní . K pokrytí potenciálních závazků v souvislosti s právními 
spory vytváří rezervu, viz bod I .4 (o) . Zároveň rovněž řídí právní riziko prostřednictvím přehodnocování kontraktu, do kterých vstupuje, z titulu 
právního rizika .

II Zvláštní obsah
II. 1 Životní pojištění
Hrubá výše předepsaného pojistného v oblasti životního pojištění: 

 2021 2020

Individuální pojistné 4 910 422 4 969 428

Celkem 4 910 422 4 969 428

Běžné pojistné 4 903 927 4 966 374

Jednorázové pojistné 6 495 3 054

Celkem 4 910 422 4 969 428

Pojistné ze smluv bez bonusů 1 263 978 1 140 764

Pojistné ze smluv s bonusy 859 493 926 489

Pojistné ze smluv, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci 2 786 952 2 902 175

Celkem 4 910 422 4 969 428

Výsledek zajištění 37 348 42 231

II. 2 Celková výše hrubého předepsaného pojistného podle zemí
 Geografické členění hrubého předepsaného pojistného 2021 2020

Česká republika 4 852 051 4 928 080

Ostatní státy Evropské unie 41 300 34 014

Jiné státy 17 071 7 334

 Hrubé předepsané pojistné celkem 4 910 422 4 969 428

Všechny smlouvy byly uzavřeny na území České republiky .

II. 3 Přehled provizí
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy dosáhly k 31 . 12 . 2021 výše 726 823 tis . Kč (k 31 . 12 . 2020: 743 483 tis . Kč) . Tyto náklady zahrnují 
získatelskou provizi ve výši 711 892 tis . Kč (k 31 . 12  .2020: 734 401 tis . Kč) a náklady na tiskopisy, školení zprostředkovatelů, poštovní služby  
a ostatní náklady spojené s pojistnými smlouvami ve výši  14 931 tis . Kč (k 31 . 12 . 2020: 9 082 tis . Kč) . Celková výše nákladů na provize v rámci 
přímého pojištění dosáhla částky 917 054 tis . Kč (k 31 . 12 . 2020: 926 587 tis . Kč) a zahrnuje jak získatelskou, následnou, tak i mimořádnou 
provizi, která je vykázána ve správní režii ve výši 205 162 tis . Kč (k 31 . 12 . 2020: 192 186 tis . Kč) .

Členění provizí
 Druh provize 2021 2020

Získatelská provize 711 892 734 401

Obnovovací provize (následná) 177 981 192 186

Mimořádná provize 27 181

 Provize celkem 917 054 926 587

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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III Ostatní údaje
III. 1 Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek Společnosti tvořily následující položky:

 Software Ostatní nehm. 
majetek

Pořízení
majetku Celkem

Pořizovací cena k 1 . 1 . 2021 203 251 5 151 0 208 402

Přírůstky 0 0 1 296 1 296

Vyřazení -33 127 0 0 -33 127

Pořizovací cena k 31. 12. 2021 170 124 5 151 1 296 176 571

Oprávky k 1 . 1 . 2021 172 034 4 449 0 176 483

Odpisy 29 043 468 0 29 511

Úbytky oprávek -30 962 0 0 -30 962

Oprávky k 31. 12. 2021 170 115 4 917 0 175 032

Zůstatková cena k 1 . 1 . 2021 31 217 702 0 31 919

Zůstatková cena k 31. 12. 2021 9 234 1 296 1 539

III. 2 Investice
Druh investic 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Dluhové cenné papíry 11 439 778 11 995 382

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 1 609 842 2 042 825

Depozita u finančních institucí 0 37 995

Ostatní investice 68 935 69 569

Celkem 13 118 555 14 145 771

a) Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
Analýza realizovatelných akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem

Reálná hodnota Pořizovací cena

31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vydané finančními institucemi

– Kótované na jiném trhu CP 1 609 842 2 042 825 1 702 570 2 018 366

Celkem 1 609 842 2 042 825 1 702 570 2 018 366

b) Dluhové cenné papíry
Klasifikace dluhových cenných papírů

Druh investic 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Dluhové cenné papíry realizovatelné 11 439 778 6 702 106

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5 293 276

Celkem 11 439 778 11 995 382

Hodnota všech dluhových cenných papírů držených do splatnosti je uvedena v amortizované pořizovací ceně .

Z celkové hodnoty investic tvoří investice spřízněných osob 1 609 842 tis . Kč .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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Analýza dluhových cenných papírů realizovatelných 
Reálná hodnota Pořizovací cena

31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vydané finančními institucemi

– Kótované na burze v ČR 242 971 268 239 252 001 252 001

– Kótované na jiném trhu CP 645 273 12 061 345 453 11 604

- Nekótované 118 171 117 000

Vydané nefinančními institucemi

– Kótované na burze v ČR 200 020 98 925 213 001 102 000

– Kótované na jiném trhu CP 301 093 414 428 320 267 422 268

- Nekótované 47 937 18 600

Vydané vládním sektorem

– Kótované na burze v ČR 9 499 651 5 903 293 9 852 492 5 690 850

– Kótované na jiném trhu CP 384 662 269 845

Ostatní

– Kótované na burze v ČR 5 160 5 190

Celkem 11 439 778 6 702 106 11 388 659 6 483 913

Analýza dluhových cenných papírů držených do splatnosti 

Reálná hodnota Amortizovaná  hodnota Pořizovací cena

31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Vydané finančními institucemi

- Kótované na burze v ČR

- Kótované na jiném trhu CP 655 340 601 290 331 472

- Nekótované

Vydané nefinančními institucemi

- Nekótované 49 129 45 501 18 600

Vydané vládním sektorem

- Kótované na burze v ČR 4 344 289 3 854 782 3 869 095

- Kótované na jiném trhu CP 850 758 791 703 517 133

- Nekótované

Celkem 0 5 889 516 0 5 293 276 0 4 736 300

c) Depozita u finančních institucí
Reálná hodnota Pořizovací cena

31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Splatné do 1 roku 0 37 995 0 38 000

Celkem 0 37 995 0 38 000

d) Ostatní investice – deriváty
Ostatní investice tvoří zejména reálná hodnota vlastních investic Společnosti do investic životního pojištění a reálná hodnota derivátů . 

Reálná hodnota Nominální hodnota

Pevné termínové kontrakty s kladnou reálnou hodnotou 31. 12. 2021 31. 12. 2020 31. 12. 2021 31. 12. 2020

Termínové měnové operace 20 750 17 443 1 571 649 1 464 786

Celkem 20 750 17 443 1 571 649 1 464 786 

Společnost sjednává deriváty pouze za účelem zajištění měnového rizika vyplývajícího z cizoměnových nástrojů v investicích . 
Celkovou hodnotu Ostatních investic dále tvoří aktiva kryjící aktuárské a bonusové jednotky investičního životního pojištění, které nenáleží 
klientům za všech okolností (48 185 tis . Kč, k 31 . 12 . 2020: 52 126 tis . Kč) .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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e) Reálná hodnota investic životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci
31. 12. 2021 31. 12. 2020

Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem 17 131 810 15 999 274

Dluhové cenné papíry realizovatelné

Běžné účty 111 037 84 471

Celkem 17 242 847 16 083 745

Z celkové hodnoty investic životního pojištění, kde jsou nositeli investičního rizika pojistníci, tvoří investice u spřízněných osob 13 546 640 tis . Kč  
(k 31 . 12 . 2020:  12 815 240 tis . Kč) . 

III. 3 Pohledávky a závazky
a) Pohledávky a opravné položky k pohledávkám

31. prosince 2021 Pojistníci Pojišťovací  
zprostř. 

Pohledávky  
z operací zajištění Ostatní pohledávky Celkem

Výše pohledávky 88 487 10 185 29 237  997 571 1 125 480

Výše opravné položky 19 374 7 195 1 870 28 439

Čistá výše celkem 69 113 2 990 29 237  995 701 1 097 041

31. prosince 2020 Pojistníci Pojišťovací  
zprostř. 

Pohledávky  
z operací zajištění Ostatní pohledávky Celkem

Výše pohledávky 196 508 10 092 1 480 145 439 353 519

Výše opravné položky 33 898 7 635 1 895 43 428

Čistá výše celkem 162 610 2 457 1 480 143 544 310 091

b) Ostatní pohledávky
2021  2020

Pohledávky za podniky ve skupině 255 414

Odložená daň .pohl . 861 499 129 122

Pohledávka – nevyplacený kupón 4 533 1 230

Ostatní pohledávky – jiné 131 284 14 673

Opravné položky k ostatním pohledávkám – jiné -1 870 -1 895

Ostatní pohledávky celkem (netto) 995 701 143 544

Odložená daňová pohledávka plyne zejména z rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotou technických rezerv a oceňovacích rozdílů finančních 
aktiv, viz blíže bod III .12 (l) . Ostatní pohledávky – jiné jsou tvořeny především pohledávkami z nevypořádaných obchodů k datu účetní závěrky 
v hodnotě 129 852 tis Kč (k 31 . 12 . 2020: 11 196 tis . Kč) .

c) Závazky z operací přímého pojištění
2021  2020

Závazky vůči pojistníkům 485 584 465 849

Závazky vůči zprostředkovatelům 114 861 159 033

Celkem 600 445 624 882

d) Dlouhodobé závazky a pohledávky (doba splatnosti nad pět let)
Společnost neeviduje významné dlouhodobé pohledávky a závazky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let .

e) Závazky a pohledávky z pasivního zajištění 
Společnost vykazuje aktivní saldo závazků a pohledávek vůči zajistitelům ve výši 6 753 tis . Kč (pasivní saldo k 31 . 12 2020: 2 090 tis . Kč) .
 

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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III. 4 Transakce vůči ostatním podnikům ve skupině

                        Pohledávky                   Závazky                     Náklady               Výnosy

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

NN Management Services, s .r .o . 0 0 -11 689 13 993 143 859 143 048 0 0

NN Penzijní společnost, a .s . 0 91 0 0 0 0 0 0

NN Finance s .r .o . 105 105 -103 603 -77 178 831 793 743 272 -420 -420

NN Investment Partners C .R ., a .s . 23 0 -1 828 -822 11 402 9 310 0 0

NN Management Services, s .r .o ., organizačná zložka 0 0 0 0 0 22 0 0

Nationale-Nederlanden Levensverzekering 
Maatschappij N .V ., Nizozemsko 0 0 -8 401 -12 309 44 656 51 409 0 0

NN RAS Kockázatelemzési és Aktuárius, Maďarsko 0 181 -207 -287 4 356 5 447 0 0

NN Re N .V ., Nizozemsko 1 099 0 -3 195 0 5 117 5 122 -1 430 -1 477

NN Insurance Eurasia N .V . 0 0 0 0 0 0 0 -50

NN Group N .V . 0 0 0 0 5 168 4 400 0 0

NN LEASE S .R .L ., Rumunsko 0 0 -27 -17 310 258 0 0

Nationale Nederlanden Services A .I .E . 127 37 0 0 0 0 0 0

Celkem 1 354 414 -128 950 -76 620 1 046 661 962 288 -1 850 -1 947

Společnost neeviduje závazky a pohledávky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let . 

Převážná většina nákupu služeb v roce 2021 byla uskutečněna prostřednictvím obchodní korporace NN Finance, s .r .o ., která zajišťuje 
zprostředkovatelskou činnost pojišťovacího agenta, poskytuje poradenské služby a služby v souvislosti s outsourcingovými smlouvami . Další 
služby jako je nájem kancelářských prostor, nájem majetku, služby IT a jiné služby byly uskutečněny prostřednictvím obchodní korporace NN 
Management Services, s .r .o .

Společnost využívala pro správu portfolia služeb NN Investment Partners C .R ., a .s . a NN Group N .V .

III. 5 Dlouhodobý hmotný majetek 

 
Umělecká  

díla
Dlouhodobý 

hmotný majetek
Pořízení  
majetku Celkem

Pořizovací cena k 1 . 1 . 2021 315 8 032 0 8 347

Přírůstky 0 0 0 0

Vyřazení 0 -2 958 0 -2 958

Pořizovací cena k 31. 12. 2021 315 5 074 0 5 389

Oprávky k 1 . 1 . 2021 0 7 223 0 7 223

Odpisy 0 678 0 678

Úbytky oprávek 0 -2 827 0 -2 827

Oprávky k 31. 12. 2021 0 5 074 0 5 074

Zůstatková cena k 1 . 1 . 2021 315 809 0 1 124

Zůstatková cena k 31. 12. 2021 315 0 0 315

III. 6 Přechodné účty aktiv a pasiv
a) Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy

2021  2020

Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 1 889 214 1 689 967

Celkem 1 889 214 1 689 967

Společnost účtuje o odložených pořizovacích nákladech na pojistné smlouvy v položce Přechodné účty aktiv .  K 31 . 12 . 2021 Společnost 
vykázala tyto náklady ve výši 1 889 214 tis . Kč (2020: 1 689 967 tis . Kč) .

V červenci 2020 byl na trh uvedený nový produkt NN Orange Risk, jako vlajkový produkt životního pojištění NN . Odložené pořizovací náklady 
na pojistné smlouvy jsou u tohoto produktu rozeznávány po dobu 15 let, namísto 5 let, jako v případě ostatních produktů, kvůli sladění 
vykazování pořizovacích nákladů vzhledem k obvyklé době trvání pojistné smlouvy .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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b) Ostatní přechodné účty aktiv
2021  2020

Akumulovaný dluh (Investiční životní pojištění) 397 066 307 332

Nevyfakturované poskytnuté služby 84 181 121 488

Náklady příštích období – služby 16 878 10 009

Celkem 498 125 438 829

Pro smlouvy investičního životního pojištění se jako pohledávka vůči pojištěným vykazuje tzv . akumulovaný dluh, který představuje 
úhrn předepsaných, ale zatím neuhrazených poplatků z pojistné smlouvy, která je smlouvou investičního životního pojištění . Změna 
akumulovaného dluhu z investičního životního pojištění se účtuje proti účtům výkazu zisku a ztráty .

V řádku nevyfakturované poskytnuté služby ve výši 84 181 tis . Kč jsou vykázané také předplatky ve výši 76 481 tis . Kč (2020: 82 373 tis . Kč) . 
Jedná se o kladný rozdíl přijatého pojistného a předepsaného pojistného, který je u produktů, jejichž konstrukce to umožňuje, zainvestováno 
ještě před vytvořením předpisu pojistného .

c) Přechodné účty pasiv

Dohadné účty pasivní 2021  2020

Sperativní provize 8 214 8 063

Nevyúčtované marketingové služby 1 116 487

Audit, daňové a jiné poradenství 3 542 6 663

Nevyúčtované zálohy 1 263 3 081

Náklady na vývoj dlouhodobých projektů 1 125 1 076

Nevyúčtované služby portfolia managementu, custody fee 1 307 1 279

Nevyúčtované zajištění 0 15 672

Nevyúčtované ostatní služby 54 418 12 107

Celkem 70 985 48 428

Nevyúčtované ostatní služby tvoří zejména SLA za personální služby, nájemné a IT v celkové výši 41 251 tis . Kč (2020: 6 688 tis . Kč) .

III. 7 Vlastní kapitál
Společnost nemá a nemusí mít základní kapitál .

Ostatní kapitálové fondy 2021  2020

Kapitálové fondy – vklad zřizovatele 673 905 673 905

Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku -443 986 155 395

Celkem 229 919 829 300

a) Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku

Zůstatek k 1. 1. 2021 155 395

Saldo nerealizovaných oceňovacích rozdílů z přecenění -741 145

Změna odložené daně 141 764

Zůstatek k 31. 12. 2021 -443 986

b) Rozdělení zisku 
Zisk za rok 2020 ve výši 541 823 tis . Kč společnost převedla na účet Zisk/Ztráta minulých období .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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III. 8 Technické rezervy
a) Přehled technických rezerv

 2021
Hrubá  

výše
Podíl  

zajišťovatelů Čistá výše

Rezerva na nezasloužené pojistné 31 . 12 . 2021 289 112 0 289 112

 1 . 1 . 2021 316 183 0 316 183

Rezerva pojistného životních pojištění 31 . 12 . 2021 11 741 289 0 11 741 289

 1 . 1 . 2021 12 143 390 0 12 143 390

Rezerva na pojistná plnění 31 . 12 . 2021 820 813 37 235 783 578

 1 . 1 . 2021 814 008 30 576 783 432

Rezerva na prémie a slevy 31 . 12 . 2021 1 051 721 0 1 051 721

1 . 1 . 2021 893 654 0 893 654

Celkem 31. 12. 2021 13 902 935 37 235 13 865 700

Celkem 1. 1. 2021 14 167 235 30 576 14 136 659

 2020
Hrubá  

výše
Podíl  

zajišťovatelů Čistá výše

Rezerva na nezasloužené pojistné 31 . 12 . 2020 316 183 316 183

 1 . 1 . 2020 351 077 351 077

Rezerva pojistného životních pojištění 31 . 12 . 2020 12 143 390 12 143 390

 1 . 1 . 2020 12 620 769 12 620 769

Rezerva na pojistná plnění 31 . 12 . 2020 814 008 30 576 783 432

 1 . 1 . 2020 809 773 35 062 774 711

Rezerva na prémie a slevy 31 . 12 . 2020 893 654 893 654

1 . 1 . 2020 774 540 774 540

Celkem 31. 12. 2020 14 167 235 30 576 14 136 659

Celkem 1. 1. 2020 14 556 159 35 062 14 521 097

b) Přehled tvorby a čerpání rezerv (čistá výše)

Druh rezervy
Zůstatek  

k 1. 1. 2021 Tvorba Čerpání
Zůstatek  

k 31. 12. 2021

Rezerva na nezasloužené pojistné 316 183 378 240 -405 311 289 112

Rezerva pojistného životních pojištění 12 143 390 1 627 837 -2 029 938 11 741 289

Rezerva na pojistná plnění 783 432 2 639 939 -2 639 793 783 578

Rezerva na prémie a slevy 893 654 202 539 -44 472 1 051 721

Rezerva životních pojištěni, je-li nositelem investičního rizika pojistník 16 083 745 4 609 663 -3 450 561 17 242 847

Celkem 30 220 404 9 458 218 -8 570 075 31 108 547

Druh rezervy
Zůstatek  

k 1. 1. 2020 Tvorba Čerpání
Zůstatek  

k 31. 12. 2020

Rezerva na nezasloužené pojistné 351 077 313 573 -348 467 316 183

Rezerva pojistného životních pojištění 12 620 769 1 740 148 -2 217 527 12 143 390

Rezerva na pojistná plnění 774 711 2 610 285 -2 601 564 783 432

Rezerva na prémie a slevy 774 540 169 071 -49 957 893 654

Rezerva životních pojištěni, je-li nositelem investičního rizika pojistník 15 850 706 4 931 812 -4 698 773 16 083 745

Celkem 30 371 803 9 764 889 -9 916 288 30 220 404

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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III. 9 Run-off analýza škodních rezerv
Společnost provádí na roční bázi run-off analýzu škodních rezerv, pomocí které posuzuje dostatečnost těchto rezerv . Run-off analýza je 
prováděna odděleně pro RBNS a IBNR rezervu . Přehled těchto run-off analýz za roky 2020 a 2021 je uveden v tabulkách níže .

a) IBNR run-off analýza 

IBNR 2021  2020

Počáteční stav IBNR 310 588 284 855

Škody vyplacené z počáteční IBNR -146 487 -130 881

Zbytková RBNS z počáteční IBNR -11 774 -14 639

Zbytková IBNR z počáteční IBNR -94 661 -102 486

Run-off 57 666 36 849

Zbytková IBNR rezerva na konci sledovaného roku reprezentuje odhad objemu pojistných událostí, které vznikly v předchozích letech  
a nebyly nahlášeny do konce roku 2021 . 

Test postačitelnosti rezerv v obou obdobích prokázal, že jsou rezervy dostatečné .

b) RBNS run-off analýza 

RBNS 2021  2020

Počáteční stav RBNS 71 505 87 512

Škody vyplacené z počáteční RBNS -53 646 -72 711

Zbývající RBNS z počáteční RBNS -16 811 -12 619

Run-off 1 048 2 183

* Run-off analýza rezervy RBNS zobrazuje pouze počáteční hodnotu rezervy a její změny pro riziko smrti a připojištění, bez zohlednění stavu rezervy pro maturity a anuity .

Celkový výsledek run-off analýzy RBNS rezervy byl ve sledovaném roce kladný . 

III. 10 Rezervy
Tvorbu a čerpání rezerv na ostatní rizika a ztráty v účetním období představuje následující tabulka:

Druh rezervy
Zůstatek  

k 1. 1. 2021 Tvorba Čerpání
Zůstatek  

k 31. 12. 2021

Rezerva na daň z příjmů 0 474 263 0 474 263

Rezervy na soudní spory 12 781 0 7 247  5 534

Rezervy na ostatní provozní náklady 10 680 6 233 6 233 10 680

Rezervy ostatní 8 983 13 021 12 017 9 987

Celkem 32 444 493 517 25 497 500 464

Rezerva na daň z příjmů se skládá z rezervy na daň z příjmů ve výši 701 617 tis . Kč započtené se zaplacenými zálohami ve výši 227 354 tis . Kč . 
Rezerva na ostatní provozní náklady obsahuje především rezervu na bonusy, rezervy ostatní obsahují především rezervu na provize .

Soudní spory
V souladu s postupem uvedeným v bodě I .4 . písm . (o) této přílohy vytváří Společnost rezervy na soudní spory, ve kterých vystupuje v pozici 
žalované strany . K 31 . prosinci 2021 byl stav rezerv na soudní spory 5 534 tis . Kč (k 31 .12 .2020: 12 781 tis . Kč) . 

III. 11 Finanční závazky nevykázané v rozvaze
Záruky za půjčky zaměstnanců
Společnost neeviduje žádné záruky za půjčky svých zaměstnanců . 

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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III. 12 Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty
a) Pojistné bonusy a slevy
V souladu s postupy uvedenými v bodu I .4 . písm . (k) přílohy Společnost zaúčtovala následující změny stavu rezervy na bonusy a slevy:

2021  2020

Tvorba rezervy 202 538 169 071

Použití rezervy -44 471 -49 957

Změna stavu rezervy na bonusy a slevy 158 067 119 114

b) Správní režie

 2021  2020

Osobní náklady 38 969 35 220

Následné provize, fixní provize 205 162 192 186

Nájem a pronájem majetku 33 845 36 643

Služby zakladatele Společnosti 45 857 50 139

Ekonomické, poradenské a IT služby 422 697 393 896

Náklady na reklamu 31 860 55 112

Spoje 95 330 81 391

Spotřeba materiálu 341 75

Ostatní poradenské služby 18 498 30 555

Cestovné a reprezentace 4 730 4 156

Školení 406 452

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 43 997 51 653

Nábor 48 50

Náklady na údržbu 7 31

Ostatní auditní služby 3 631 8 687

z toho Statutární audit 3 631 8 687

Bankovní poplatky 1 956 2 006

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3 174 1 954

Ostatní správní režie 86 136 72 067

Správní režie celkem 1 036 644 1 016 273

c) Ostatní technické náklady a výnosy

Ostatní technické náklady 2021  2020

Tvorba opravných položek 9 270 10 717

Odpis pohledávek 3 126 11 556

Ostatní technické náklady 115 3 864

Celkem 12 511 26 137

Ostatní technické výnosy 2021  2020

UL závazky z nezaplaceného pojistného 0 2 048

Rozpouštění opravných položek a výnos z odepsaných pohledávek 10 530 15 942

Ostatní technické výnosy 102 762 47 353

     z toho Přefakturace v rámci skupiny 1 825 3 319

                 ostatní 100 937 44 034

Celkem 113 292 65 343

Celkový výsledek ostatních technických nákladů a výnosů je výnos ve výši 100 781 tis . Kč (k 31 .12 .2020: 39 205 tis . Kč) .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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d)  Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců, vedoucích pracovníků přepočtený na plně zaměstnané a přijaté odměny za rok 2021: 

2021 Počet zaměstnanců Mzdové náklady

Náklady na 
sociální a zdravotní 

zabezpečení Sociální náklady Celkem

Zaměstnanci 19 20 468 6 225 2 645 29 338

Vedoucí pracovníci  5 7 198 2 357 76 9 631

Celkem 24 27 666 8 582 2 721 38 969

2020 Počet zaměstnanců Mzdové náklady

Náklady na 
sociální a zdravotní 

zabezpečení Sociální náklady Celkem

Zaměstnanci 16 18 394 6 101 1 429 25 924

Vedoucí pracovníci  5 7 069 2 153 74 9 296

Celkem 21 25 463 8 254 1 503 35 220

Na základě smlouvy o outsourcingu vykonává práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v plném rozsahu NN Finance, s .r .o . 
V NN Životní pojišťovna N .V ., pobočka pro Českou republiku byli v roce 2021 zachováni zaměstnanci oddělení: pojistné matematiky, Legal  
a Compliance, Audit, IT .

e) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
K 31 .12 .2021 ani k 31 .12 .2020 Společnost nevykazuje žádné závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění .

f) Stát – daňové závazky a dotace
Daňové závazky ze splatné daně činí 2 742 tis . Kč (2020: 1 585 tis . Kč), ze kterých 2 552 tis . Kč představuje DPH (2020: 1 388 tis . Kč), zbytek 
částky představuje srážková daň . Odložená daňová pohledávka činí 861 499 tis . Kč (2020: 129 122 tis . Kč) a je uvedena v bodě III .12 . písm . (l) . 

g) Půjčky a zálohy poskytnuté vedoucím pracovníkům
V roce 2021 ani v roce 2020 Společnost nevykazovala žádné pohledávky vůči vedoucím pracovníkům z titulu poskytnutých půjček a záloh .

h) Mimořádné výnosy a náklady
V roce 2021, ani v roce 2020, Společnost nevykázala mimořádné náklady ani výnosy .

i) Výsledek netechnického účtu před zdaněním

Ostatní netechnické  náklady 2021  2020

Tvorba netechnických rezerv 12 007 15 116

Ostatní netechnické náklady 10 507 10 925

Celkem 22 514 26 041

Ostatní netechnické  výnosy 2021  2020

Čerpání netechnických rezerv 18 250 17 561

Ostatní netechnické výnosy  1 717 5 266

Celkem 19 967 22 827

Výsledek netechnického účtu k 31 . prosinci 2021 činil -2 547 tis . Kč (2020: -3 214 tis . Kč)
 .
j) Zisk před zdaněním
Výsledek hospodaření před daní z příjmů k 31 . prosinci 2021 činil 673 654 tis . Kč (2020: 709 174 tis . Kč) .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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k) Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty
2021 2020

Zisk před zdaněním ve výkazu zisku a ztráty 673 654 709 174

Zisk před zdaněním bez položek vstupujících do samostatného základu daně 617 411 670 674

Položky zvyšující základ daně 73 130 121 666

Položky snižující základ daně -28 258 -33 886

Dopady změny zdanění rozdílu technických rezerv* 2 987 707 889 215

Položky zvyšující/(snižující) základ daně 3 032 579 976 995

Zdanitelný příjem 3 649 990 1 647 669 

Sazba daně z příjmu 19 % 19 %

Daň                                                                                                      693 181 313 057

Položky vstupující do samostatného základu daně 56 242 38 475

Sazba daně z příjmů ze samostatného základu 15 % 15 %

Daň ze samostatného základu 8 436 5 771

Daň z příjmů za běžné období 701 617 318 828

Daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím 29 762 17 327

Změna stavu odložené daňové pohledávky/závazku    -590 613    -168 828

Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty 140 766 167 327

*Výpočet zahrnuje zdanění rozdílu technických rezerv dle zákona o pojišťovnictví a dle zákona o účetnictví ve výši 2 987 707 tis . Kč (2020: 889 215), blíže viz I . 4 (bb) .

Společnost neeviduje k 31 . prosinci 2021 ani k 31 . prosinci 2020 žádné daňové ztráty, které by nebyly uplatněny a mohly být převedeny do 
dalších let .

Do samostatného základu daně podle § 20b zákona o dani z příjmu vstupují ve Společnosti příjmy z podílů na zisku . Tyto příjmy jsou zdaněny 
sazbou daně ve výši 15 % .

l) Odložená daňová pohledávka/závazek
Vykázané daňové pohledávky a závazky jsou následující:

Složka – zdroj rozdílů

Počáteční  
stav  

k 1. 1 .2021

Změna stavu –  
vliv na 

hospodářský 

Změna stavu – 
vliv na vlastní 

kapitál

Konečný  
stav 

k 31. 2. 2021

Hmotný, nehmotný majetek -5 501 5 473 -28

Závazky z nezaplaceného pojistného investičního životního pojištění 10 806 -10 806 0

Opravné položky k pohledávkám 1 827 18 1 845

Rezervy 175 115 595 928 771 043

Oceňovací rozdíly – fin . aktiva -53 125  141 764 88 639

Odložená daňová pohledávka/závazek (-) 129 122 590 613 141 764 861 499

Odložená daňová pohledávka k 31 . 12 . 2021 ve výši 861 499 tis . Kč je vykázána v položce Ostatní pohledávky (2020: 129 122 tis . Kč) . Složka 
Rezervy k 31 . 12 . 2021 je rozdílem mezi účetní a daňovou hodnotou technických rezerv ve výši 766 065 tis . Kč (2020: 168 951 tis . Kč)  
a netechnických rezerv ve výši 4 978 tis . Kč (2020: 6 124 tis . Kč) . Složka Opravné položky k pohledávkám je tvořena rozdílem mezi účetní  
a daňovou hodnotou opravných položek k pohledávkám ve výši 1 845 tis . Kč (2020: 1 827 tis . Kč) .

m) Odložené daňové pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze
Společnost neevidovala k 31 . 12 . 2021 ani k 31 . 12 . 2020 odložené daňové pohledávky nebo závazky nevykázané v rozvaze .

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 
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n) Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
V roce 2021 Společnost za účelem zmenšení dopadu možných škod využívala služeb specializovaných zajistitelů, kteří přebírají část 
pojistného rizika . Společnosti v této souvislosti vzniká nárok na podíly na zisku zajistitele, kde majoritní část 20 054 tis . Kč plyne od externího 
zajistitele Munich Re (2020: 23 032 tis . Kč) .

2021 2020

Podíl na zisku zajistitele – externí zajistitelé 23 328 23 607

   Swiss Re 2 907 575

   Munich Re 20 054 23 032

   Gen Re 367 0

Podíl na zisku zajistitele – zajištění v rámci skupiny 1 541 253

   NN Re 1 541 253

Celkem 24 869 23 860

III. 13 Následné události
V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině, která byla napadena ruskými vojsky 24 . února 2022 i za hranicemi Donbasu, monitorujeme 
potenciální dopady tohoto konfliktu na Společnost . Mezinárodní společenství uvalilo na Rusko další rozsáhlé sankce . Eskalace konfliktu mezi 
Ruskem a Ukrajinou bude mít pravděpodobně významné ekonomické důsledky prostřednictvím tří hlavních přenosových kanálů – energetiky, 
obchodu a finančního sektoru – v závislosti na tom, jak konflikt zasáhne hospodářství těchto dvou zemí a jak se budou vyvíjet současné 
a budoucí sankce uvalené na Rusko . Společnost nedrží cenné papíry vydané společnostmi, na které byly v souvislosti s tímto konfliktem 
uvaleny sankce . Drží však ve svém investičním portfoliu i cenné papíry vydané společnostmi s obchodními a investičními aktivitami v těchto 
dvou dotčených zemích . Vedení Společnosti monitoruje vývoj tržních cen všech investic v portfoliu .
Na základě výsledků tohoto monitoringu vedení Společnosti považuje dopad současné situace na účetní závěrku Společnosti  
k 31 . prosinci 2021 za nevýznamný a nebyly tak ovlivněny hodnoty vykázané v této účetní závěrce .

Vedení Společnosti nejsou známy žádné další významné události, které nastaly po rozvahovém dni a které by zásadně ovlivnily účetní 
závěrku Společnosti k 31 . prosinci 2021 . 

Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosince 2021 

Sestaveno dne:

25. 5. 2022 Maurick Schellekens Zuzana Krejčí Ondřej Batík

Razítko a podpis statutárního 
orgánu pojišťovny:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis):
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