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ROZSAH ZPRÁVY
Na základě regulatorních požadavků předkládá AEGON Pojišťovna, a.s. Zprávu
o Solventnosti a Finanční situaci k datu 31. prosince 2017. Cílem zprávy je informovat
veřejnost o těchto oblastech:






Činnosti a Výsledky,
Řídící a Kontrolní Systém,
Rizikový Profil,
Ocenění pro Účely Solventnosti,
Řízení Kapitálu.

ÚVOD
V souladu s článkem 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1091/2010 (dále jen
Nařízení EIOPA)1 vydává orgán EIOPA Pokyny určené příslušným národním orgánům
ohledně podávání zpráv o dohledu a zveřejňování.
Ve vztahu k článkům 35, 51, 53, 54, 55, 254 odst. 2 a 256 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 138/2009/ES (dále jen Směrnice SII)2 a článkům 290 až 298, 359 a 365 a rovněž
k příloze XX Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35 (dále jen Nařízení
v přenesené pravomoci),3 které stanovují informace, jež je třeba poskytovat v rámci podávání
kvantitativních zpráv o dohledu, předem definované události a rovněž informace, které je třeba
zveřejňovat ve zprávě o solventnosti a finanční situaci (dále jen SFCR).
AEGON Pojišťovna, a.s. se v dokumentu vyskytuje jako Aegon nebo Společnost.
Hodnoty uvedené v této zprávě, vztahující se k částkám, jsou uvedeny v českých korunách.
Pro účely lepší přehlednosti jsou částky uvedeny v tisících. Všechny částky jsou zaokrouhleny
na celé tisíce. Toto zaokrouhlení může vést k rozdílům mezi celkovými součty a součty dílčích
částí.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení
rozhodnutí Komise č. 79/2009/ES (Úř. věst. L 331, 15. 12. 2010, s. 48).
2
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 138/2009/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17. 12. 2009, s. 1)
3
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 138/2009/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12,
17. 1. 2015, s. 1)
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SHRNUTÍ
Pozice Aegon Česká republika je stabilní v rámci trhu životního pojištění měřeno
předepsaným pojistným. V porovnání finančních pojišťovacích skupin působících na
Českém trhu si drží 8. místo.
AEGON Pojišťovna
Pozice na trhu - Předpis Životního
pojištění
Ke dni 31. prosince 2018
#

Částky v tisících Kč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VIG*
Generali**
NN
ČSOBP
Allianz
METLIFE
KP
AEGON
UNIQA
AXA - ŽP
CARDIF
ERGO
MAXIMA

2018
15 757 334
10 443 078
3 793 619
3 571 496
2 840 742
2 403 906
1 321 561
1 226 509
1 112 584
1 041 524
193 806
151 487
74 151

2017
15 349 068
10 663 935
3 917 120
3 405 774
2 798 719
2 272 473
1 405 887
1 249 023
1 113 035
1 094 861
210 139
158 406
51 481

Abs.
408 267
(220 857)
(123 501)
165 723
42 023
131 432
(84 326)
(22 514)
(451)
(53 337)
(16 333)
(6 920)
22 670

HVP

2 482

2 868

(386)

14.

Relat.
2,7%
-2,1%
-3,2%
4,9%
1,5%
5,8%
-6,0%
-1,8%
0,0%
-4,9%
-7,8%
-4,4%
44,0%
13,5%

* VIG - KOOP, ČPP, PČS
** Generali - ČP, Generali

Výsledek v oblasti upisování se snížil zejména v důsledku horšího příjmu z pojistného
způsobeného odlivem portfolia.
Investiční výsledek v roce 2018 byl ovlivněn především růstem výnosů na dluhopisových
trzích, což negativně ovlivnilo změny reálné hodnoty portfolií s pevným výnosem. Hodnota
aktiv se v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 snížila, což odpovídá negativnímu vývoji na
akciových trzích v průběhu roku 2018.
V oblasti řídících a kontrolních systémů došlo v průběhu roku 2018 pouze k drobným
úpravám. Dozorčí rada se skládala ze tří členů, došlo ke změně předsedy pana Gijsberta
Dorotheuse Jeukena, který vedl SB do dubna 2018 a od dubna 2018 pana Jonkheera Fans
Ferdinand Feyo de Beaufort se ujal vedení.
Skupina Aegon oznámila v srpnu 2018 záměr opustit český a slovenský trh a potvrdila M&A
transakci, jejímž předmětem byla, mimo jiné, i AEGON Pojišťovna a.s. Společnost se
soustředila na přípravu převzetí společností NN Leven NL a také na udržení vrcholového
managementu a specialistů při současném poskytování služeb a výsledků očekávaných jak
akcionáři, tak zákazníky.
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Z pohledu rizikového profilu spočívá Upisovací riziko v zóně příležitosti a vytváří tak prostor
pro to, aby se budoucí obchodní strategie dostala do cílové zóny (např. změny v produkteh,
uvolnění podmínek pro úpis rizika).
V roce 2018 vzrostla míra vystavení riziku u rizika Nesouladu aktiv a pasiv (Mismatch risk)
z 10,4% na 12,1%. Expozice vůči Investičnímu riziku a Riziku protistrany mírně poklesla
z 5,3% na 5,0% a expozice vůči Upisovacímu riziku poklesla ze 74,2% na 72,8%
O podstatných rozdílech mezi hodnotou jednotlivých položek aktiv a závazků použitých pro
účely statutární účetní závěrky sestavené na základě českých účetních standardů
a hodnotou těchto položek stanovených v souladu s článkem 335 Nařízení v přenesené
pravomoci Solventnost II je podrobněji pojednáno v oddíle D. Oceňování pro účely
solventnosti.
Na základě doporučení ze strany České národní banky došlo v roce 2017 ke změně
vykazování hodnot v rámci primárního kapitálu. Z rekonciliační rezervy byla oddělena
hodnota odpovídající kapitálových dotacím, které jsou nově vykazovány jako ekvivalent
kmenového akciového kapitálu. Druhou úpravou bylo vyčlenění budoucích dividend
z hodnoty primárního kapitálu. Jelikož společnost Aegon pravidelně vyplácí akcionáři
dividendu ze zisku, tato výplata má vliv na hodnotu primárního kapitálu a způsobuje tak
kolísání hodnoty solventnostního kapitálového požadavku z důvodu odlivu kapitálu
v průběhu roku.
Klíčové ukazatele podle předpisů Solventnost II
V tisících Kč

2018

2017

2016*

Kapitál

2 776 257

2 645 046

2 964 854

Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

1 070 223

971 774

1 137 254

Ukazatel kapitálové přiměřenosti podle předpisů
Solventnost II

259%

272%

261%

Ukazatel kapitálové přiměřenosti podle předpisů Solventnost II za rok 2018 ve výši 272 % je
založen na solventnostním kapitálovém požadavku (SCR) vypočteném pomocí standardního
vzorce (SF). O složení kapitálu a SCR je podrobněji pojednáno v oddílu E.2 Solventnostní
kapitálový požadavek a v oddílu E.3 Minimální kapitálový požadavek. Hodnota kapitálu byla
v roce 2018 a 2017 očištěna o hodnotu budoucích dividend pro zmenšení volatility ukazatele
kapitálové.
I v roce 2018 se společnost Aegon snažila naplnit své základní cíle:

Cíle Aegon
AEGON Česká republika je od počátku součástí světové skupiny se 170letou tradicí
a zkušenostmi z 25 zemí celého světa. Naše poslání je v Česku i všude ve světě jednotné:
chceme pomáhat lidem se zabezpečením jejich finanční budoucnosti.
Naším závazkem je zodpovědné chování a zanechání pozitivního dojmu u našich akcionářů
a obchodních partnerů napříč trhem a investičními aktivitami.
Chceme být důvěryhodným partnerem pro finanční řešení v každé fázi života.
Toho nám pomáhají dosáhnout naše čtyři hlavní strategické cíle: optimalizované portfolio,
upevňování vztahu se zákazníkem, zvyšování efektivity provozu a motivovaní zaměstnanci.
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Optimalizované portfolio
Investujeme do oblastí, které nabízejí potenciál růstu a dostatečně atraktivní návratnost
kapitálu.
V oblasti produktového vývoje jsme i v roce 2018 pokračovali ve směru, který jsme si určili
v předchozích letech. Jednou ze základních vlastností našich smluv, je jejich neustálá
aktuálnost. Díky množství připojištění si každý klient může smlouvu nastavit přesně dle jeho
potřeb, a to i v průběhu trvání smlouvy. Na našich nově uzavřených smlouvách byl i v roce
2018 vysoký podíl sjednaných připojištění, kdy podíl pojistného za krytá rizika na pravidelně
placených smlouvách činil okolo 65% z běžně placeného ročního pojistného nové produkce.
V lednu loňského roku jsme představili hned tři nová připojištění pro děti. Především jde
o inovaci v oblasti pojištění závažných onemocnění dětí, jakým může být cukrovka, epilepsie
a mnoho dalších. Zahrnuty jsou i zdravotní následky jakými jsou poškození zraku, sluchu
nebo například ochrnutí končetin, které mohou vzniknout jako následek celé řady nemocí
nebo úrazů. Myšlenka navazuje na náš úspěšný koncept pojištění závažných onemocnění a
jejich následků pro dospělé, avšak v tomto případě jsme jej upravili na míru dětem tak, aby
zahrnoval relevantní zdravotní problémy pro věk dětství a dospívání.
Současně jsme představili připojištění pro případ invalidity dítěte, které umožní finanční
pomoc zejména v případech, kdy je dítě dlouhodobě závislé na pomoci druhé osoby. Naopak
krátkodobější zdravotní problémy dětí může pomoci překlenout tzv. ošetřovné, tedy
připojištění pro případy, kdy musí dítě zůstat v domácím ošetření a v péči jiné dospělé
osoby. Dále jsme rozšířili nabídku úrazových připojištění o možnost připojistit se navíc pro
případ dopravní nehody.
V loňském roce byl průměrný počet připojištění na osobu 8. Připojištění invalidity bylo
zaznamenáno u 79% smluv a průměrný vstupní věk pojištěného činil 27 let.

Vztah se zákazníky
Zlepšujeme naše služby pro zákazníky, rozvíjíme produkty s vysokou přidanou hodnotou
a vybíráme optimální distribuční cesty.
Počet aktivních smluv v našem kmeni za rok 2018 mírně klesl. Nyní pečujeme o 100 104
smluv.
Všem našim klientům se snažíme poskytovat co nejlepší servis. V roce 2018 klientské
centrum vyřídilo celkem 53 744 příchozích hovorů, 39 665 emailů a 1 414 osobních návštěv
klientů.
V roce 2018 došlo také k vylepšení portálu pro klienty Aegon Online. Pro uživatele jsme
přidali oddíl Šanon, kde je uschována obchodní korespondence klienta.
Díky péči o zákazníky také získáváme v pravidelném ročním průzkumu spokojenosti pozitivní
hodnocení. Průzkum spokojenosti založený na ukazateli NPS v roce 2018 dosáhl celkového
skóre +30. To značí, že klientů, kteří by nás doporučili svým přátelům a známým je stále
více, než těch, kteří by nás nedoporučili. 42 % našich zákazníků uvedlo, že má v naši značku
důvěru a 43 % nás považuje za instituci, které si váží.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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Efektivita Provozu
Snižujeme náklady, hledáním inovativních řešení a co nejefektivněji využíváme všechny
zdroje.
S rostoucím klientským kmenem přirozeně narůstá i počet hlášených pojistných událostí.
V roce 2018 jsme vyřešili 9 807 pojistných událostí. Průměrná doba vyřízení škodné události
činí 8 pracovních dnů od jejího nahlášení. Celkem jsme našim klientům za uplynulý rok
vyplatili na náhradách škod více než 148 milionů korun, což je téměř o 12 milionů více než
předchozí rok.
V rámci zvyšování efektivity provozu jsme loni také zavedli bezpapírovou formu sjednávání
smluv zaplacením, která značně urychluje proces uzavírání smlouvy. V roce 2018 bylo tímto
způsobem sjednáno 2 867 smluv.

Motivovaní Zaměstnanci
Vytváříme takové podmínky, aby naši zaměstnanci mohli skutečně efektivně sloužit klientům
a podporovat je v rozvoji a vzdělávání.
V loňském roce klesl počet zaměstnanců na 91. Tým posílilo 10 nových zaměstnanců.
Celkem 21 zaměstnanců pracuje ve společnosti Aegon déle než 10 let.
K přispívání spokojenosti pravidelně investujeme do vzdělávání, volnočasových
a sportovních aktivit našich zaměstnanců. Do vzdělávání bylo loni investováno téměř
500 000 Kč. V duchu externí firemní komunikace motivujeme také zaměstnance ke
zdravému a aktivnímu životnímu stylu.
Dne 8. ledna 2019, byla úspěšně ukončena transakce prodeje Společnosti a z ní vyplývající
změna vlastníka společnosti. Novým vlastníkem Společnosti je společnost NationaleNederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., se sídlem: 3013AL Rotterdam, Weena
505, Nizozemské království, identifikační číslo: 24042211.
Společnost plánuje fúzi s entitou ze skupiny Nationale Nederlanden. Dokončení této fúze je
předpokládáno ve 4. čtvrtletí roku 2019. Činnost Společnosti bude pokračovat po sloučení
s jinou účetní jednotkou v obdobném rozsahu a sloučení nebude mít vliv na závazky ke
klientům a odběratelům Společnosti.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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A.

ČINNOST A VÝSLEDKY

A.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

A.1.1.

Přehled

Obchodní firma podniku je AEGON Pojišťovna, a.s. se sídlem Na Pankráci 26/322, Praha 4,
Česká republika. Právní forma je korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9577. Společnost Aegon byla založena 22. září
2004, příslušné povolení k činnosti má od 23. března 2005 a činnost zahájila dne 1. dubna
2005.
Společnost Aegon je ve vlastnictví jediného akcionáře, kterým je společnost Aegon Czech
Republic Holding B.V. se sídlem na adrese AEGONplein 50, 2591 TV‘s-Gravenhage (Haag),
Nizozemsko. Společnost Aegon Czech Republic Holding B.V. vlastní 100 zaknihovaných
akcií o nominální hodnotě 900 000 Kč a 100 zaknihovaných akcií o nominální hodnotě 2 900
000 Kč. Základní kapitál ve výši 380 000 000 Kč je zcela splacen.

Orgán dohledu a externí auditor
Orgánem dohledu nad společností Aegon
Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1.

Orgánem dohledu nad společností AEGON N.V.
Nizozemská národní banka

De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB
Amsterdam, Kingdom of the Nederlands

Místním auditorem je společnost
PriceWaterhouseCoopers AUDIT, s.r.o

AEGON Pojišťovna, a.s.

Hvězdova 1734/2c, Praha 4, Česká republika

Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 10

Koncern Aegon

Společnost AEGON N.V. je mateřskou společností, která ovládá celý Koncern AEGON a je
zapsána v rejstříku společností vedeném Obchodní komorou pro Haaglanden v Nizozemsku
pod číslem 27076669. Společnost AEGON N.V. drží 100% podíl ve společnosti AEGON
Europe Holding B.V.
Společnost AEGON Europe Holding B.V. je dceřinou společností AEGON N.V. zapsanou
v rejstříku společností vedeném Obchodní komorou pro Haaglanden v Nizozemsku pod
číslem 27024209. Společnost AEGON Europe Holding B.V. drží 100% podíl ve společnosti
AEGON Czech Holding B.V.
Společnost AEGON Czech Holding B.V. je dceřinou společností AEGON Europe Holding
B.V. zapsanou v rejstříku společností vedeném Obchodní komorou pro Haaglanden
v Nizozemsku pod číslem 27110347. Společnost AEGON Czech Holding B.V. drží 100%
podíl ve společnosti AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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A.1.2.

Seznam významných propojených podniků

AEGON N.V.

AEGONplein 50, 2591 TV’s Gravenhage (Haag),
Nizozemsko

Mateřská společnost AEGON Czech Republic Holding B. V. neovládá žádné další
společnosti. Je 100% vlastněna společností AEGON Europe Holding B. V., se sídlem
AEGONplein 50, 2591 TV's-Gravenhage (Haag), Nizozemské království, a následně tato
společnost je opět 100% vlastněna společností AEGON N. V., přičemž AEGON N.V. je
mateřskou holdingovou společností a současně řídící společností koncernu AEGON
a společnost AEGON Europe Holding B. V. je holdingovou společností pro evropské entity
koncernu AEGON N.V.
AEGON CEE B.V. Magyarországi Fioktelep

1091 Budapest, Üllői út 1, Maďarsko

Od roku 2017 Společnost manažersky spadá pod AEGON Continental Europe, což je
uskupení společností AEGON CEE B.V, Nizozemska a Španělska. Společnost AEGON
CEE B.V. Magyarországi Fioktelep, se sídlem 1091 Budapest, Üllői út 1, Maďarsko, je 100%
vlastněna společností AEGON N.V.
AEGON Magyarország Altalános Biztosíto Zrt.

1091 Budapest, Üllői út 1, Maďarsko

V oblasti poskytování IT služeb Společnost spolupracuje se společností AEGON
Magyarország Altalános Biztosíto Zrt., se sídlem 1091 Budapest, Üllői út 1, Maďarsko, která

AEGON Pojišťovna, a.s.
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je 100% vlastněna společností AEGON Hungary Holding II B.V., která je opět 100%
vlastněna společností AEGON Europe Holding B.V.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

1091 Budapest, Üllői út 1., Maďarsko

Společnost AEGON Magyarország Altalános Biztosíto Zrt. dále 100% vlastní společnost
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., se sídlem 1091 Budapest, Üllői út 1.,
Maďarsko, se kterou Společnost spolupracuje v oblasti správy aktiv.
Money Services, Inc.

Člen koncernu AEGON, 4333 Edgewood Rd NE,
Cedar Rapids, Iowa 52499, USA

V oblasti zajištění a podpory interní datové sítě v rámci koncernu AEGON N.V. spolupracuje
Společnost se společností Money Services, Inc., se sídlem 4333 Edgewood Rd NE, Cedar
Rapids, IA 52499, USA. Tato společnost je součástí skupiny mimoevropských společností
ovládaných společností AEGON International B.V., která je 100% vlastněna společností
AEGON N.V. Společnost Money Services, Inc. je 100% vlastněna společností AUSA
Holding, LLC, která je 100% vlastněna společností Transamerica Corporation. Ta je 100%
dceřinou společností The AEGON Trust, který je 100% vlastněn společností AEGON
International B.V.
Chytrý Honza a.s.

Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

V průběhu roku 2016 byl společností Digital Investments CEE B.V., se sídlem AEGONplein
50, 2591 TV's-Gravenhage (Haag), Nizozemské království, která je 100% vlastněna
společností AEGON Europe Holding B.V., zakoupen podíl ve společnosti Chytrý Honza a.s.,
která již současně pro Společnost vykonává činnost zprostředkování pojištění. Tento podíl
byl v roce 2018 prodán mimo skupinu společností AEGON, přičemž společnost Chytrý
Honza a.s. nadále pro Společnost vykonává činnost zprostředkování pojištění.
AEGON Partner s. r. .o.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika

V roce 2018 Společnost dále spolupracovala v oblasti interního auditu se společností
AEGON Partner, s.r.o., se sídlem Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, která je 100% vlastněna společností AEGON Životná poisťovňa, a.s., která je dále
100% vlastněná AEGON Slovakia Holding B.V., která je dále 100% vlastněna společností
AEGON Europe Holding B.V., kdy nejvyšší společností je AEGON N.V.

A.1.3.

Transakce s propojenými osobami

V rámci běžného provozu podnikatelské činnosti společnost Aegon vykonává v rámci
Koncernu různé činnosti, které jsou formalizovány smlouvami o outsourcingu (externím
zajištění služeb nebo činností). Seznam podstatných ujednání o externím zajišťování služeb
nebo činností v rámci koncernu je uveden v oddíle B.7. Externí zajištění služeb nebo
činností.

A.1.4.

Druhy pojištění

Na základě povolení uděleného dne 23. března 2005 je společnost Aegon oprávněna
působit v těchto oblastech:

AEGON Pojišťovna, a.s.
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a. Pojišťovací činnost podle § 4 odst. 1 zákona č. 277/2009 o pojišťovnictví, která se
vztahuje na druhy pojištění v rámci životního pojištění I., II. a III. uvedené v oddíle
A přílohy k zákonu č. 277/2009 o pojišťovnictví
b. Činnosti související s pojišťovací činností podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona
č. 277/2009 o pojišťovnictví jako jsou:
 Zprostředkovatelská činnost související s pojištěním podle zákona
o pojišťovnictví,
 Poradenská činnost související s životním a neživotním pojištěním podle
zákona o pojišťovnictví,
 Šetření pojistných událostí samostatným likvidátorem pojistných událostí na
základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,
 Zprostředkovatelská a poradenská činnost pro penzijní a stavební spoření,
 Zprostředkovatelská a poradenská činnost pro spotřebitelské úvěry
a hypotéky,
 Činnosti vzdělávání pro pojišťovací makléře a likvidátory,
 Zprostředkovatelská a poradenská činnost týkající se bankovních účtů
a debetních/kreditních karet.
Společnost Aegon se orientuje na životní pojištění prodávané prostřednictvím externích
makléřů. Společnost Aegon působí pouze v České republice.

A.1.5.

Zajištění

Tento oddíl se zabývá výsledky v oblasti úpisu rizik. Obecná koncepce úpisu rizik společnosti
Aegon je realizována ve spolupráci s těmito zajistiteli:



Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München,
Aktiengesellschaft in München, Königinstrasse 107, 80802 München Germany, dále
Munich Re (týká se všech skupin rizik s výjimkou pojištění dlouhodobé péče),
General reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 506 68 Köln, Germany, dále Gen
Re (týká se skupiny rizik pojištění dlouhodobé péče)

Společnost Aegon využívá odborné znalosti výše zmíněných zajistitelů jak v oblasti vývoje
produktů pro základní a doplňková pojištění, resp. připojištění (stanovování sazeb), tak
v oblasti pravidel pro upisování rizik a rozhodování o výplatě pojistného plnění (likvidace
škodných událostí).
Výsledky v oblasti úpisu rizika závisejí především na těchto faktorech:






Náležité oceňování pojistného za krytá rizika vzhledem k základním a doplňkovým
pojištěním, resp. připojištěním (nejlepší odhad vymezení objektivního rizika) včetně
správné definice rozsahu pojistného plnění, která odpovídá nastavené sazbě
(vymezení pojistného krytí),
Vhodná pravidla úpisu rizik pro subjektivní posuzování pojistného za krytá rizika
u základního a doplňkového pojištění, resp. připojištění (individuální posuzování
pojištěných),
Vhodný postup pro likvidaci pojistných událostí.

Společnost Aegon provádí náležité oceňování pojistného u základního pojištění
a doplňkového připojištění ve spolupráci se zajistiteli. Zajistitelé poskytují své know-how a na
základě jejich tzv. velkých dat odvozuje společnost Aegon konečné sazby pojistného za krytá
rizika. Je-li to možné a jsou-li k dispozici místní data, společnost Aegon vždy provádí dvojitou
kontrolu, aby se ujistila, že data/sazby jsou pro území České republiky relevantní. Stejným
AEGON Pojišťovna, a.s.
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způsobem se postupuje v případě určování definice pojistného plnění (rozsahu pojistné
ochrany), kdy je vždy brán ohled na místní české prostředí (specifika v oblasti právních
předpisů, systém sociálního zabezpečení atd.).
Pravidla pro úpis rizik společnosti Aegon jsou v širším slova smyslu stanovena jak v místních
interních předpisech, které se týkají úpisu rizik, tak v těch, které se týkají likvidace pojistných
událostí, a tyto jsou v souladu s pravidly zajištění stanovenými v obou příslušných zajistných
smlouvách. Individuální hodnocení při úpisu rizik je založeno na údajích o subjektivním riziku
pojištěného, které jsou relevantní pro správné určení pojistného za krytá rizika, přičemž se
jedná o tyto údaje (týkající se pojištěného):





Zdravotní stav,
Povolání,
Sport a volnočasové aktivity,
Dlouhodobý pobyt.

Pro účely úpisu rizika rozlišuje společnost Aegon zvláštní rizikové kategorie, zejména pro
hodnocení na základě zdravotního stavu (viz dále):







Úmrtí (životní pojištění),
Vážné onemocnění (pojištění pro případ vážného onemocnění, CI),
Úmrtí způsobené úrazem (úrazové pojištění smrti, ADB),
Invalidita v důsledku úrazu – dlouhodobá či krátkodobá (DIS),
Invalidita (TPD),
Dlouhodobá péče (pojištění dlouhodobé péče, LTC).

Veškeré specifikace subjektivních rizik jsou vhodným způsobem vyhodnoceny pomocí
specializovaných softwarových upisovacích systémů pro zajišťování životního pojištění:



GenRe LTC manual (klientský upisovací software společnosti Gen Re),
Hodnotící systém MIRA (klientský upisovací systém společnosti Munich Re).

Pokud jde o proces likvidace pojistných událostí, je implementován jak systém vnitřní
kontroly (včetně specifického podpisového řádu podle výše pojistného plnění, které má být
vyplaceno), tak systém externí kontroly (nad určitou hranicí pojistné částky má zajistitel
právo zapojit se do procesu likvidace pojistné události).

AEGON Pojišťovna, a.s.
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Jak pro likvidaci pojistných událostí, tak pro úpis rizik využívá společnost Aegon síť externích
„smluvních lékařů“ v daných oblastech zdravotní péče (viz tabulka níže).
AEGON Česká republika
Přehled spolupracujících lékařů
Ke dni 31. prosince 2018
Oblast zdravotní péče
Neurologie
Interna
Onkologie
Traumatologie / Ortopedie
Lékařská posudková péče
ORL
Vyhodnocení rentgenových snímků
Lékařská posudková činnost pro pracovní neschopnost, invaliditu
Oční
Celkem

2018
2
14
1
7
0
2
1
1
3
31

2017
1
17
1
6
1
2
1
1
1
31

Zeměpisná oblast
Zeměpisná oblast není blíže specifikována. Celkové výnosy z upisování jsou umístěny
v České republice.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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A.2.

VÝSLEDKY V OBLASTI UPISOVÁNÍ

AEGON Česká republika
Výsledek v oblasti upisování
Ke dni 31. prosince 2018

Přijaté pojistné
Podíl zajistitelů na pojistném plnění
Ostatní výnosy
Celkové výnosy v oblasti upisování

2018
Celkem
1 253 327
28 354
22 399
1 304 080

2017
Celkem
1 277 323
27 222
20 774
1 325 319

Abs.
(23 996)
1 132
1 625
(21 239)

Relat.
-1,9%
4,2%
7,8%
-1,6%

Pojistné plnění vyplacené pojistníkům
Postoupené zajistné
Změny v ocenění závazků z pojistných smluv*
Provize a náklady
Ostatní poplatky
Ostatní náklady
Celkové náklady v oblasti upisování

356 250
49 903
326 002
374 078
682
38 750
1 145 664

370 011
48 055
286 812
394 908
753
44 554
1 145 092

(13 761)
1 848
39 190
(20 829)
(71)
(5 804)
573

-3,7%
3,8%
13,7%
-5,3%
-9,5%
-13,0%
0,1%

Celkový výsledek v oblasti upisování

158 416

180 228

(21 812)

-12,1%

Částky v tisících Kč

* bez vlivu změny cen podílových jednotek

Pokles přijatého pojistného je způsoben zejména mírným poklesem kmene z důvodu storen,
který nebyl kompenzován vyšším novým obchodem dostatečně. Pokles postoupeného
zajistného je dán vyššími vlastními vruby v rámci zajištění.
Ostatní výnosy 22 399 tisíc Kč obsahují prodej odepsaného majetku a provize od správců
cenných papírů
Pokles provizí a nákladů je ovlivněn změnou odložených počátečních nákladů a úsporou na
personálních nákladech. Změna v odložených počátečních nákladech je spojena s novelizací
zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích[1]. Na základě této změny jsou počáteční provize
rozkládány po dobu pěti let (dříve byly rozkládány pouze 2 roky). Změna odložených
počátečních nákladů je kompenzována změnou technických rezerv.
Ostatní poplatky 682 tisíc Kč obsahují poplatky za vedení bankovních účtů.
Ostatní náklady 38 750 tisíc Kč obsahují dopady daní zejména daně z příjmu právnických
osob.

[1]

Zákon 38/2004 Sb.(295/2016 Sb.)

AEGON Pojišťovna, a.s.
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AEGON Česká republika
Výsledek v oblasti upisování dle produktových
skupin
Neživotní
pojištění
Ke dni 31. prosince 2018

Životní
pojištění

Pojištění
ochrany
příjmu

Zdravotní
pojištění

Pojištění s
podílem na
zisku

Pojištění s
plněním
vázaným na Ostatní
index nebo životní
hodnotu
pojištění
investičního
fondu

Přijaté pojistné

239 670

249 160

11 352

751 108

2 038

1 253
327

Podíl zajistitelů na pojistném plnění

8 836

11 272

20

8 221

6

28 354

Ostatní výnosy
Celkové výnosy v oblasti
upisování

0

0

0

22 399

0

248 506

260 432

11 371

781 728

2 044

22 399
1 304
080

57 088

61 222

6 598

231 339

3

23 661

10 355

88

15 774

24

30 954

35 936

3 241

255 858

12

48 973

52 303

1 705

269 771

1 325

374 078

Ostatní poplatky

130

136

6

409

1

682

Ostatní náklady
Celkové náklady v oblasti
upisování

17 236

19 748

(53)

1 686

133

178 043

179 700

11 586

774 837

1 499

38 750
1 145
664

70 463

80 732

-215

6 891

545

Částky v tisících Kč

Pojistné plnění vyplacené
pojistníkům
Postoupené zajistné
Změny v ocenění závazků z
pojistných smluv*
Provize a náklady

Celkový výsledek v oblasti
upisování

Celkem

356 250
49 903
326 002

158 416

* bez vlivu změny cen podílových
jednotek

AEGON Česká republika
Výsledek v oblasti upisování dle produktových
skupin
Neživotní
Ke dni 31. prosince 2017
pojištění

Životní
pojištění

Pojištění
ochrany
příjmu

Pojištění s
Zdravotní
podílem na
pojištění
zisku

Částky v tisících Kč
Přijaté pojistné

235 404

228 174

12 912

Pojištění s
plněním
vázaným na
index nebo
hodnotu
investičního
fondu
799 146

Podíl zajistitelů na pojistném plnění

9 685

10 720

27

Ostatní výnosy

0

0

Celkové výnosy v oblasti upisování

245 090

238 894

Pojistné plnění vyplacené pojistníkům

55 127

Postoupené zajistné
Změny v ocenění závazků z pojistných
smluv*

AEGON Pojišťovna, a.s.

Ostatní
životní
pojištění

Celkem

1 687

1 277 323

6 779

10

27 222

0

20 774

0

20 774

12 939

826 699

1 698

1 325 319

49 833

7 057

257 971

23

370 011

23 799

9 296

97

14 836

27

48 055

32 758

47 471

4 214

202 479

(13)

286 910
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Provize a náklady

40 457

39 344

1 636

312 447

950

394 834

Ostatní poplatky

139

135

8

471

1

753

Ostatní náklady

18 388

18 389

(14)

7 627

141

44 530

Celkové náklady v oblasti upisování

170 668

164 468

12 997

795 831

1 128

1 145 092

Celkový výsledek v oblasti upisování

74 422

74 426

-58

30 868

569

180 228

Částky v tisících Kč
Provize

2018

2017

Abs.

Relat.

298 447

244 796

53 651

21,9%

Zaměstnanecké náklady

146 268

107 572

38 696

36,0%

Aministrativní náklady

87 623

86 808

815

0,9%

Změna odložených počátečních nákladů

-158 260

-44 269

(113 991)

257,5%

Celkové provize a náklady

374 078

394 908

(20 829)

-5,3%

* bez vlivu změny cen podílových jednotek

AEGON Česká republika
Provize a náklady
Ke dni 31. prosince 2018

AEGON Pojišťovna, a.s.
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A.3.

VÝSLEDKY V OBLASTI INVESTIC

Následující kapitola se věnuje investiční výkonnosti portfolií společnosti Aegon, investičním
výnosům a nákladům dle jednotlivých tříd aktiv, realizovanému a nerealizovanému zisku
a ztrátě na vlastním kapitálu a celkovým výsledkům v oblasti investic. Dále zde čtenář najde
investiční výhled na následující účetní období.

A.3.1.

Výsledky v oblasti investic dle tříd aktiv

U úročených aktiv je úrok vykazován v okamžiku svého vzniku a je vypočítán metodou
jednoduchého úročení. Amortizace dluhopisů je vypočtena pomocí efektivní úrokové míry.
Výnosy z investic zahrnují úrokové výnosy a dividendové výnosy z finančních aktiv vykázané
v reálné hodnotě do výkazu zisku a ztráty. V roce 2017 a 2018 nevznikly žádné náklady ze
znehodnocení finančních investic.
Následující tabulka poskytuje přehled o celkovém dopadu na výnosy a náklady podle
příslušných tříd aktiv v roce 2017 a 2018. Celkový meziroční pokles výnosů je způsoben
negativním nárůstem kurzových rozdílů vyplývajících z operací s měnami (třída aktiv „Jiné“)
a negativní vývojem na finančních trzích (třída „Investice na účet pojistníků“).
Celkový meziroční přírůstek výnosů v případě třídy aktiv „Finanční nástroje týkající se
vkladů“ je způsobem nárůstem úrokových sazeb a větší ochotou bank akceptovat depozita.
AEGON Česká republika
Výnosy a náklady podle tříd aktiv
Ke dni 31. prosince 2018
2018

2017

Celkem

Celkem

Abs.

Relat.

2016
Reklasifikace

4 538

17 574

(13 036)

-74%

8 591

Dluhopisy

6 192

5 868

324

6%

5 429

Investice na účet pojistníků

(454)

3 002

(3 457)

-115%

4 909

Finanční nástroje týkající se vkladů

814

41

773

1895%

100

Jiné

(2 014)

8 663

(10 677)

-123%

(1 847)

(1 142)

(1 064)

(79)

7%

(1 275)

(1 142)

(1 064)

(79)

7%

(1 275)

3 396

16 510

(13 114)

-79%

7 316

Částky v tisících Kč
Celkové výnosy

Celkové náklady
Poplatek za správu cenných papírů
Aktiva celkem

Realizované hodnoty vykázané ve výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny v následující tabulce.
Realizace proběhly pouze v portfoliích vázaných na hodnotu fondu, a to v reakci na snížení
technických rezerv.
AEGON Česká republika
Realizované zisky a ztráty z finančích investic podle tříd aktiv
Ke dni 31. prosince 2018
2018

2017

Celkem

Celkem

Abs.

Relat.

Dluhopisy

0

0

0

0,0%

Investice na účet pojistníků

662

(735)

1 397

-190,1%

Finanční nástroje týkající se vkladů

0

0

0

0,0%

Jiné

0

0

0

0,0%

662

(735)

1 397

-190,1%

Částky v tisících Kč

Aktiva celkem
AEGON Pojišťovna, a.s.
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Reálná hodnota aktiv vykázaná ve výkazu zisků a ztrát je uvedena v následujícím přehledu.
Reálné hodnoty dluhopisových pozic byly v roce 2018 negativně ovlivněny rostoucími výnosy
na dluhopisových trzích, což způsobilo celkový meziroční pokles. Tento pokles nebyl tak
dramatický jako v roce 2017.
Akciové trhy zaznamenaly v roce 2018 pokles, což se projevilo na poklesu reálné hodnoty
třídy aktiv i souvisejících klientských závazků „Investice na účet pojistníků“.
AEGON Česká republika
Změna reálné hodnoty podle tříd aktiv
Ke dni 31. prosince 2018
2018

2017

Částky v tisících Kč

Celkem

Celkem

Abs.

Relat.

Investiční výkonnost celkem

(218 096)

115 279

(333 375)

-289,2%

Dluhopisy

(4 426)

(24 242)

19 816

-81,7%

Investice na účet pojistníků

(213 670)

139 521

(353 191)

-253,1%

Finanční nástroje týkající se vkladů

0

0

0

0,0%

Jiné

0

0

0

0,0%

Změna v ocenění klientských závazků*

208 087

(146 740)

354 828

-241,8%

Dluhopisy

(1 336)

(1 348)

12

-0,9%

Investice na účet pojistníků

209 424

(145 392)

354 816

-244,0%

Aktiva celkem
(10 009) (31 461) 21 452
* pouze vliv změny cen podílových jednotek

-68,2%

A.3.2.

Celková investiční výkonnost

Následující tabulka zobrazuje přehled aktiv ke konci roku 2017 a 2018 podle příslušných tříd
aktiv. Největší podíl zaujímá portfolio vázané na hodnotu fondu, které pokrývá účet
pojistníků. Hodnota aktiv se v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 snížila, což odpovídá
negativní vývoji na akciových trzích v roce 2018.
Třída aktiv „Finanční nástroje týkající se vkladů“ se meziročně zvýšila, což koresponduje
s meziročním poklesem třídy aktiv „Peněžní prostředky“. Důvodem je ochota bank
akceptovat termínované vklady na konci roku 2018 spojená s rostoucími úrokovými sazbami.
Hodnota třídy aktiv „Deriváty“ se zvýšila oproti roku 2017 z důvodu pozitivního vývoje
relevantních měnových kurzů vůči CZK.
AEGON Česká republika
Objem aktiv podle tříd aktiv
Ke dni 31. prosince 2018
2018

2017

Celkem

Celkem

Abs.

Relat.

Nehmotná aktiva

7 072

9 046

(1 974)

-21,8%

Akcie

22 520

22 784

(263)

-1,2%

Dluhopisy

633 949

641 372

(7 423)

-1,2%

Finanční nástroje týkající se vkladů

317 915

192 667

125 248

65,0%

Investice na účet pojistníků

2 487 457

2 527 082

(39 626)

-1,6%

Peněžní prostředky

147 507

252 536

(105 029)

-41,6%

Deriváty

1 007

0

1 007

1007,0%

3 617 426

3 645 486

(28 060)

-0,8%

Částky v tisících Kč

Aktiva celkem
AEGON Pojišťovna, a.s.
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A.3.3.

Dopad na vlastní kapitál

Tato kapitola pojednává o zisku a ztrátě z investic přímo vykazovaných ve vlastním kapitálu.
V roce 2017 a 2018 byl zaznamenán dopad, který byl způsoben historickou změnou
ve vykazování dluhopisů, které jsou od konce roku 2008 drženy do splatnosti, oceňovány
naběhlou hodnotou a postupně amortizovány prostřednictvím výkazu zisku a ztráty, avšak
které byly dříve vykazovány jako aktiva určená k prodeji a oceňovány reálnou hodnotou.
K nakumulované reálné hodnotě na konci roku 2018, která je postupně lineárně rozpouštěna
do výkazu zisku a ztráty, je tvořena rezerva na odloženou daň.
Všechny výše zmíněné dopady se týkají pouze hlavního účtu Aegonu, nikoliv účtu pojistníků.
Aegon
pojišťovna
Zisky a ztráty vykazované ve vlastním kapitálu
Ke dni 31. prosince 2018

2018

2017

Akcie

0

0

Dluhopisy

25

79

Finanční nástroje týkající se vkladů

0

0

Jiné

0

0

25

79

Částky v tisících Kč

Aktiva celkem

A.3.4.

Sekuritizace aktiv

V souladu se současnou investiční strategií schválenou představenstvem Společnosti,
Aegon neinvestuje do sekuritizovaných nástrojů. Důvodem je vyšší úvěrové riziko
a odpovídající odbornost, které je zapotřebí k analýze rizika spojeného s těmito nástroji.
Společnost Aegon usiluje o snižování úvěrového rizika a všechny finanční nástroje musí mít
rating investičního stupně (min. rating Baa3/BBB-). Veškeré nástroje se splatností delší než
1 rok, jejichž rating je snížen pod investiční stupeň, by měly být realizovány do 180 dnů.
Investice do krátkodobých nástrojů, jejichž rating je snížen pod investiční stupeň, musí být
realizovány s přijatelnými ztrátami, přičemž samotná realizace musí být schválena výborem
pro investice a řízení aktiv a závazků.

A.4.

VÝSLEDKY V JINÝCH OBLASTECH ČINNOSTI

Společnost Aegon neeviduje v roce 2017 a 2018 žádné výsledky z jiných oblastí činnosti.
Aegon nemá uzavřené žádné leasingové smlouvy finančního či operativního charakteru, kde
by figurovala jako pronajímatel. Aegon neprovozuje investiční služby a ani služby podobného
charakteru.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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B.

ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

Společnost Aegon je zapsána a má sídlo v České republice. Jako společnost založená
v České republice je společnost Aegon povinna řídit se českými právními předpisy, a to
především občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, zákonem
o pojišťovnictví a jeho prováděcími vyhláškami, předpisy Solventnosti II a zákonem
o distribuci pojištění a zajištění.

B.1.

ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM – STRUKTURA

Společnost Aegon je zapsána a má sídlo v České republice. Jako společnost založená
v České republice je povinna řídit se českými právními předpisy. Obezřetnostní dohled
vykonává nad společností jako příslušný národní orgán Česká národní banka (dále jen
ČNB).
Veškeré složky řídícího a kontrolního systému zajišťují, aby byla společnost účinně řízena
nejméně dvěma osobami, což znamená, že veškerá podstatná rozhodnutí Společnosti
musejí být před jejich implementací přijata osobami, které Společnost skutečně řídí, pokud
tato rozhodnutí nespadají do působnosti kolektivního orgánu. Seznam podstatných
rozhodnutí navrhuje generální ředitel a schvaluje představenstvo. Kromě podstatných
rozhodnutí jsou činěna každodenní rozhodnutí, která jsou neobvyklá nebo která budou či by
mohla mít na společnost podstatný dopad (např. dopad na strategii, obchodní činnost,
obchodní styk, závažné právní či regulatorní důsledky, významný finanční dopad nebo
významný dopad na zaměstnance či pojistníky, poškození pověsti atd.).

B.1.1.

Řídící a kontrolní systém – obecná ustanovení

Akcionáři a akcionářská základna
Akcie Aegon nejsou kótovány na burze cenných papírů. Jediným akcionářem Aegon je
společnost AEGON Czech Republic Holding B.V., 2591TV Haag, AEGONplein 50,
Nizozemsko.

Valná hromada akcionářů
Působnost valné hromady společnosti Aegon vykonává jediný akcionář a rozhodnutí valné
hromady přijímá rovněž jediný akcionář. Po dobu, kdy má společnost Aegon jediného
akcionáře, se valná hromada nekoná.
Jediný akcionář je nejvyšším orgánem společnosti Aegon. Hlavním úkolem jediného
akcionáře je rozhodovat o záležitostech, jako jsou například změny stanov, změny výše
základního kapitálu, emise převoditelných či prioritních dluhopisů, jmenování či odvolávání
členů dozorčí rady a výboru pro audit, schvalování roční účetní závěrky a výplaty dividend,
uzavírání smluv o výkonu funkce a rozhodování o odměnách členů dozorčí rady, podávání
žádostí o přijetí akcií k obchodování na evropských regulovaných trzích, převody pojistného
kmene, schvalování obchodního plánu, likvidace Společnosti, její fúze či akvizice, nebo
udělování strategických pokynů a zásad představenstvu.

Dozorčí rada
Dozorčí rada společnosti Aegon dohlíží na výkon pravomocí představenstva a činnost
Společnosti. Dozorčí rada rovněž přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na výplatu
dividend a informuje o výsledcích jediného akcionáře, jmenuje a odvolává členy
představenstva, uzavírá smlouvy o výkonu funkce a rozhoduje o odměnách členů
představenstva, uděluje představenstvu souhlas k uzavírání úvěrových smluv nad určitý limit
AEGON Pojišťovna, a.s.
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či smluv o poskytování záruk společnosti Aegon nebo ke zřizování zajištění k aktivům
společnosti Aegon nebo souhlas k nakládání s aktivy společnosti Aegon nad určitý limit.
Dozorčí rada dohlíží na řídicí a kontrolní systém.
Složení dozorčí rady
Členy dozorčí rady jmenuje jediný akcionář. Záměrem společnosti Aegon je zajistit, aby bylo
složení dozorčí rady společnosti vyvážené, co se týče odborného zázemí, a aby všichni její
členové splňovali příslušné požadavky na způsobilost a bezúhonnost a požadavky týkající se
střetu zájmů vyplývající z příslušných právních předpisů a ze stanov. Byl vytvořen profil,
který stanoví požadovanou kvalifikaci členů dozorčí rady. Výši odměn členů dozorčí rady
určuje jediný akcionář.
V roce 2018 měla dozorčí rada společnosti tři členy, kterými byli: Richard Strapko, Gijsbert
Dorotheus Jeuken ( dubna 2018), Jonkheer Fans Ferdinand Feyo de Beaufort (od dubna
2018) a Roald Janse.

Výbor pro audit
V souladu se zákonem o auditorech zřídila společnost Aegon jako jeden ze svých orgánů
výbor pro audit. Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje jediný akcionář. Záměrem
společnosti Aegon je zajistit, aby všichni členové výboru pro audit jednotlivě i výbor pro audit
jako celek splňovali příslušné požadavky na způsobilost a bezúhonnost v souladu se
zákonem o auditorech, a to především požadavek na nezávislost. Každý člen výboru pro
audit je povinen jednat s odbornou péčí a obezřetně.
Účelem výboru pro audit je zlepšovat efektivitu rozhodování představenstva a dozorčí rady
tím, že zajistí, že budou rozhodnutí přijímána pouze na základě důkladného zvážení. Výbor
pro audit je nástrojem, který přispívá k řádnému řízení a kontrole Společnosti a především k
nezávislosti vnitřního auditu. Výbor pro audit dohlíží na plnění regulatorních požadavků
v oblasti účetnictví, pomáhá zajistit nezávislost externího auditu a sleduje efektivitu vnitřní
kontroly, vnitřního auditu a systému řízení rizik.
V roce 2018 byli členy výboru pro audit: Pavel Mencl, Roald Janse, Richard Strapko.

Představenstvo
Představenstvo společnosti Aegon je statutárním orgánem Společnosti a jeho členové
zastupují Společnost ve vztahu ke třetím osobám, před soudy a jinými úřady. Společnost
zastupují nejméně dva členové představenstva. Představenstvo je odpovědné za obchodní
směřování Společnosti a rozhoduje o veškeré činnosti Společnosti, pokud příslušná
rozhodnutí nespadají v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti do
působnosti jediného akcionáře či dozorčí rady Společnosti. Představenstvo je nejvyšším
orgánem odpovědným za nastavení řídícího a kontrolního systému. Představenstvo je
orgánem odpovědným za to, že Společnost bude vždy postupovat ve shodě s platnými
zákony, jinými právními předpisy a správními ustanoveními, která se vztahují na pojišťovny,
a s dalšími právními předpisy, které se vztahují na Společnost.
Složení představenstva
Členy představenstva jmenuje dozorčí rada. Záměrem společnosti Aegon je zajistit, aby bylo
složení představenstva Společnosti vyvážené, co se týče odborného zázemí, a aby všichni
jeho členové splňovali příslušné požadavky na způsobilost a bezúhonnost a požadavky
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týkající se střetu zájmů vyplývající z příslušných právních předpisů a ze stanov. Byl vytvořen
profil, který stanoví požadovanou kvalifikaci členů představenstva. Výši odměn členů
představenstva určuje dozorčí rada.
V roce 2018 mělo představenstvo společnosti čtyři členy, kterými byli: Jiří Schneller, Katarína
Dupláková, Michal Korejs, Libor Šimek.
Představenstvo zasedá nejméně dvanáctkrát ročně nebo na žádost svých členů či na žádost
předsedy dozorčí rady.
Úloha představenstva
Představenstvu náleží rozhodování o celkovém strategickém směřování společnosti Aegon,
a to především v souvislosti s následujícími úkony a činnostmi:

















Příprava obchodního plánu Společnosti a jeho předkládání jedinému akcionáři ke
schválení,
Organizace a řízení Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy,
stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře (zejména v souladu
s obchodním plánem Společnosti),
Odpovědnost za řádné vedení účetnictví,
Odpovědnost za řádné sestavování roční účetní závěrky, přípravu návrhů na výplatu
dividend nebo úhradu ztráty a zpráv o podnikatelské činnosti a jejich předkládání
jedinému akcionáři,
Odpovědnost za řádné sestavování zpráv o vztazích v souladu s příslušnými
právními předpisy,
Zveřejňování roční účetní závěrky, zpráv o podnikatelské činnosti a zpráv o vztazích
v souladu s příslušnými právními předpisy na webové stránce Společnosti
a zakládání těchto dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku,
Provádění rozhodnutí jediného akcionáře,
Rozhodování o peněžních prostředcích Společnosti,
Provádění výplat dividend v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře,
Předkládání návrhů rozhodnutí dozorčí radě, přičemž dozorčí rada je oprávněna tyto
návrhy přezkoumávat,
Zřizování a rušení orgánů a výborů Společnosti,
Stanovování, implementace a dosahování obchodních cílů a strategie Společnosti
a zajišťování příslušných výsledků,
Sdílení příslušných informací.

.

Výbory představenstva
Řídící výbor
Řídící výbor společnosti Aegon projednává a schvaluje obchodní úkoly každého oddělení
a organizační jednotky ve Společnosti, přičemž je oprávněn upravit časový harmonogram
a rozsah řešených úkolů. Výbor by měl v případě potřeby předložit představenstvu priority
a návrh řešení.
Řídící výbor zasedá jednou za dva týdny vždy v pondělí. Předseda výboru je oprávněn
svolávat další zasedání výboru podle potřeby.
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Výbor pro řízení rizik a kapitálu
Výbor pro řízení rizik a kapitálu společnosti Aegon je nástrojem pro podporu procesu
celkového vnímání a řešení rizik v rámci organizační struktury. Výbor dohlíží na veškerá
rozhodnutí, která se týkají řízení rizik a zajišťování shody s předpisy v souvislosti s činností
společnosti Aegon, a aktivně tato rozhodnutí monitoruje a zkoumá, přičemž je oprávněn
upravovat či omezovat rizikové pozice ve shodě se stanovenou strategií řízení rizik
a rizikovou tolerancí společnosti. Tím poskytuje představenstvu vysokou míru jistoty,
že přijímání rizik probíhá ve shodě s rámcovými postupy, pravidly a pokyny stanovenými pro
Společnost.
Výbor pro řízení rizik a kapitálu je odpovědný za řízení finančních a operačních rizik
a hospodářskou situaci a solventnost Společnosti v rámci pokynů vydaných
představenstvem a Ekonomického rámce společnosti Aegon.
Výbor pro řízení rizik a kapitálu pro účely porozumění rizikovému profilu Společnosti a jeho
řízení shromažďuje informace o rizikových záležitostech rovněž od ostatních výborů
společnosti Aegon.
Výbor pro řízení rizik a kapitálu zasedá každé čtvrtletí. Předseda výboru je oprávněn
svolávat další zasedání výboru podle potřeby.
Produktový výbor
Produktový výbor společnosti Aegon projednává a schvaluje návrhy na vývoj produktů, úkoly
produktového managementu a související projekty, jejich rozsah a časový harmonogram.
Výbor v případě potřeby předkládá představenstvu priority a návrhy řešení.
Produktový výbor zasedá jednou za dva týdny. Předseda výboru je oprávněn svolávat další
zasedání výboru podle potřeby.
Výbor pro investice a řízení aktiv a pasiv
Výbor pro investice a řízení aktiv a pasiv (Investment and Asset Liability Management
Committee (ALCO)) stanovuje investiční rámec pro příslušné čtvrtletí, přičemž bere v úvahu
návrhy předkládané správcem aktiv. Dále se zabývá aktuálním složením portfolia, investiční
činností v průběhu příslušného čtvrtletí a jinými záležitostmi souvisejícími s činnostmi
týkajícími se správy portfolií společnosti Aegon.
Výbor pro investice a řízení aktiv a pasiv dohlíží na záležitosti Společnosti v procesech
týkajících se likvidity a jiných finančních rizik a provádí související analýzy a šetření. Je
oprávněn upravovat expozici Společnosti vůči rizikům v souladu se strategií řízení rizik
a limitními hodnotami expozice společnosti Aegon. V rámci strategických schůzek se
správcem aktiv, které se konají jednou měsíčně, jsou určovány taktické trendy.
Výbor pro investice a řízení aktiv a pasiv zasedá každé čtvrtletí. Předseda výboru je
oprávněn svolávat další zasedání výboru podle potřeby. V případě, že je to nutné z důvodu
změn na kapitálovém trhu, je předseda výboru oprávněn svolat podle potřeby další
mimořádná zasedání výboru, aby mohla být připravena odpovídající odezva na změny, které
mezitím nastaly.
Rezervní výbor
Účelem rezervního výboru je zlepšovat efektivitu rozhodování představenstva tím, že zajistí,
že budou rozhodnutí ohledně technických rezerv přijímána pouze na základě důkladného
zvážení. Cílem výboru je zkoumat, jak se metodika a předpoklady, které mají vliv na výpočet
technických rezerv, týkají každodenní podnikatelské činnosti Společnosti, a jak jí odpovídají.
Pomáhá porozumět tomu, jak byly vypočteny technické rezervy a jak jsou nastavovány
klíčové výchozí předpoklady. Při zvažování pohybů v čase se snaží brát v úvahu celou
rozvahu sestavenou podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II. Výbor zajišťuje
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jednotný přístup k IFRS, k zákonným oznamovacím povinnostem podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II a k Ekonomickému rámci (EF).
Výbor rezervní zajišťuje, aby:
•

Klíčové předpoklady (ekonomické i neekonomické) odpovídaly uvedeným třem
paradigmatům (IFRS, Solventnosti II, EF), a pokud tomu tak není, aby byly jasně
identifikovány a pochopeny příslušné rozdíly,

•

Předpoklady, praxe a metodika byly projednávány na základě jednotného řídicího
a kontrolního systému,

•

Byly ve vztahu ke všem fázím procesu, který je společný pro všechna uvedená
paradigmata (IFRS, Solventnosti II, EF), sladěny příslušné kontrolní mechanismy a aby
mezi aplikovanými kontrolními mechanismy i způsoby, jakými jsou aplikovány, existovala
významná podobnost.

Výbor rezervní zasedá nejméně jednou ročně a kdykoli na základě jeho svolání předsedou
výboru.
Výbor pro řešení závažných stížností
Výbor pro řešení závažných stížností projednává a řeší závažné stížnosti zákazníků.
Zasedá nepravidelně na základě svolání ze strany předsedy výboru podle potřeby a bez
zbytečného prodlení vždy poté, co společnost obdrží závažnou stížnost.
Výbor pro UW, pojistné nároky a podvody
Výbor pro UW, pojistné nároky a podvody řeší nároky, které mohou být kontroverzní nebo
mohou překročit stanovenou hodnotu pojistného plnění, přičemž si klade za cíl jednat se
zákazníkem spravedlivě. Výbor také projednává případy underwritingu, které překračují
rámec UW pravidel, a také eitcké a podvodné jednání vztahující se ke klientům či
pojišťovacím zprostředkovatelům a jejich poradcům včetně jejich zahrnutí nebo vyloučení
z tzv. black listu. Uvedený výbor zastává pozici Financial Crime Officer podle pravidel
skupiny Aeogn.
Výbor pro pojistné nároky obvykle zasedá jednou měsíčně. Předseda výboru je oprávněn
svolávat podle potřeby na základě žádosti kteréhokoli z členů bez zbytečného odkladu další
zasedání.

Klíčové funkce
Ve věci popisu úkolů klíčových funkcí a s nimi souvisejících povinností a dále popis nezbytné
a operační nezávislosti těchto funkcí odkazujeme na oddíl B.2 Požadavky na způsobilost
a bezúhonnost.
Ve věci popisu konzistentního zavádění systémů řízení rizik a vnitřní kontroly a postupů pro
podávání zpráv odkazujeme na oddíl B. 4 Systém vnitřní kontroly. Informace o jakýchkoli
podstatných ujednáních o externím zajištění služeb nebo činností jsou popsány v oddíle B. 7
Externí zajištění služeb nebo činností.

B.1.2.

Podstatné změny řídícího a kontrolního systému

V souvislosti s ujasněním pravidel pro termín předání zprávy o činnosti výboru pro audit
Radě pro veřejný dohled nad auditem a v důsledku praktické potřeby byly změněn statut
výboru pro audit. Změnu v roce 2018 schválila dozorčí rada.
U osob zastávajících klíčové funkce byla odkládána část ročního bonusu jinak než v roce
2017 (variabilní složky mzdy) dle pravidel popsaných níže.
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B.1.3.

Politika odměňování

Úloha řízení rizik a zajišťování shody s předpisy
Variabilní odměna může mít vliv na jednání osob v souvislosti s přijímáním rizik a jako taková
může ohrožovat efektivní řízení rizik. To může vést k nadměrnému přijímání rizik, což může
mít podstatný vliv na finanční zdraví Společnosti. Aby k těmto nežádoucím účinkům
nedocházelo, jsou do procesu vytváření politiky a způsobů odměňování a jejich výkonu
zapojeny i funkce řízení rizik a zajišťování shody s předpisy.
Politika odměňování obsahuje pravidla pro:





Představenstvo,
Vybrané zaměstnance,
Manažery pro klíčové zákazníky,
Supervizora/referenty kontaktního centra, referenty správy smluv – retence,
pojišťovatele juniory, pojišťovatele, pojišťovatele seniory, specialisty likvidace
a senior specialisty likvidace.

Kromě toho je funkce řízení rizik spolu s funkcí lidských zdrojů a finanční funkcí odpovědná
za provádění různých opatření zajišťujících to, aby Politika odměňování a související praxe
odpovídaly stanovené rizikové toleranci a rizikovému chování.

Obecné zásady odměňování
Společnost Aegon má filozofii odměňování, která vychází z celkové odměny. To znamená,
že cílem je, aby celková odměna vyplácená zkušeným a kompetentním pracovníkům
odpovídala odměnám vypláceným jinými subjekty na trhu, na němž působí a získává
zaměstnance i společnost Aegon. Celková odměna se skládá ze základní mzdy a variabilní
odměny. Ke zjišťování informací o výši konkurenceschopné odměny a konkurenceschopném
způsobu odměňování jsou využívány informace z průzkumů trhu získané z renomovaných
zdrojů.
Zaměstnanci a členové představenstva jsou odměňováni za svou práci podle její náročnosti,
míry odpovědnosti a obtížnosti pracovních podmínek, v nichž dosahují výsledků své práce,
tak, aby byl oceněn jejich pracovní výkon. Členové dozorčí rady plní své povinnosti
bezúplatně.
Struktura odměňování zaměstnanců a členů představenstva zahrnuje:



Nárokovou složku,
Nenárokové složky.

Obecně k nenárokovým složkám odměny patří:





Roční bonus (variabilní složka odměny),
Variabilní složka měsíční mzdy mimo Zvláštní zásady odměňování,
Měsíční bonus pro manažery pro klíčové zákazníky,
Zaměstnanecké benefity.
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Variabilní odměna
Společnost Aegon se domnívá, že variabilní odměna přispívá k ochotě členů představenstva
a zaměstnanců plnit příslušné cíle stanovené Společností a naplňovat její obchodní strategii,
dodržovat stanovenou rizikovou toleranci a udržovat dlouhodobou výkonnost. Variabilní
odměna vychází z několika individuálních ukazatelů a z několika ukazatelů výkonnosti
v rámci Společnosti, které jsou spojeny s těmito oblastmi. Ukazatele jsou pravidelně
hodnoceny spolu s přezkumem Politiky odměňování, který provádějí odborníci z oddělení
financí, řízení rizik, kontroly obchodní činnosti, vnitřního auditu a lidských zdrojů Společnosti,
aby zajistili vysokou míru jejich vzájemného souladu.
Výkonnost je posuzována na základě mixu finančních a nefinančních ukazatelů. Typ
ukazatelů výkonnosti je volen v souladu s dlouhodobými cíli Společnosti. Dosáhnout
příslušné úrovně ukazatelů by mělo být náročné, avšak uskutečnitelné.
Variabilní odměna je omezena na určitou výši příslušným procentem ze základní mzdy.
V následujících částech jsou uvedeny podrobnější informace o způsobech odměňování
členů dozorčí rady a představenstva a vybraných zaměstnanců.

Odměňování členů dozorčí rady
Společnost Aegon neposkytuje členům své dozorčí rady žádnou odměnu. Skutečnost, že
pozice členů dozorčí rady není spojena s odměnou, slouží k ochraně jejich nezávislosti.

Odměňování členů představenstva
Členové představenstva společnosti Aegon jsou považováni za vybrané zaměstnance,
přičemž výplata variabilní složky jejich odměny je odložena v souladu s příslušnými právními
předpisy. Návrhy na úpravy odměn členů představenstva předkládá předseda a schvaluje je
odměňovací výbor koncernu Aegon a dozorčí rada.

Vybraní zaměstnanci (osoby zastávající klíčové funkce)
V souladu s ustanovením čl. 275 odst. 1 písm. c) Nařízení a na základě hodnocení dopadu
příslušných činností obsažených v rizikovém profilu určila Společnost následující osoby,
kterými jsou:




tedy:








Členové správních, řídících či dozorčích orgánů,
Osoby, které pojišťovnu skutečně řídí,
Osoby odpovědné za výkon klíčových funkcí,
Zaměstnanci, jejichž pracovní činnost má podstatný vliv na rizikový profil pojišťovny,
Předseda představenstva,
Členové představenstva,
Osoba odpovědná za řízení rizik,
Osoba odpovědná za zajišťování shody s předpisy (funkce compliance),
Osoba zastávající funkci pojistného matematika (držitel pojistně-matematické funkce),
Osoba provádějící vnitřní audit,
Členové dozorčí rady (vykonávají-li svou funkci za úplatu).
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Na vybrané zaměstnance uvedené výše se vztahují zvláštní zásady odměňování. Podstatná
část variabilní odměny (roční bonus) může být odložena až o 3 roky, a to s ohledem na
povahu příslušné činnosti, rizika spojená s příslušnou činností a na činnost, kterou daná
osoba vykonává. Bez ohledu na podobu, v níž má být vyplacena, musí výplata podstatné
části variabilní složky odměny obsahovat složku s flexibilní splatností, která bude
zohledňovat povahu a časový plán příslušné obchodní činnosti Společnosti.
Podstatná část variabilní složky odměny je určována jako procentní podíl variabilní složky
odměny dle tabulky níže. Výše této podstatné části variabilní složky odměny je individuální
podle konkrétní osoby a míry schopnosti této osoby ovlivnit rizikový profil Společnosti.
U vybraných osob s větším vlivem na rizikový profil společnosti tvoří podstatná část variabilní
složky odměny větší podíl, přičemž splatnost variabilní složky odměny bude odložena
a rozložena v čase, a naopak.
Procentní výše variabilní složky odměny za jednotlivé roky v období odložené splatnosti jsou
uvedeny v tabulce níže, přičemž u vybraných osob, které mají větší vliv na rizikový profil
Společnosti, tvoří podstatná část variabilní složky odměny větší podíl na konci období
odložené splatnosti, a naopak u vybraných osob s nižším rizikovým profilem bude uplatněno
kratší období odložené splatnosti.
Společnost vždy před uskutečněním každé jednotlivé výplaty podstatných částí variabilní
složky odměny posoudí, zda byly splněny podmínky pro jejich vyplacení. Toto posouzení
provádí představenstvo společnosti na základě informací poskytnutých oddělením lidských
zdrojů. Pokud dané podmínky splněny nebyly, nebude příslušná jednotlivá podstatná část
variabilní složky odměny vyplacena.
Nárok na výplatu jednotlivých podstatných částí variabilní složky odměny nevznikne, pokud
zaměstnanecký poměr netrval / smlouva o výkonu funkce nebyla platná do 31. 12.
předchozího kalendářního roku. Představenstvo je však oprávněno rozhodnout jinak.
Společnost si může s určitým vybraným zaměstnancem nebo členem představenstva sjednat
další podmínky pro výplatu variabilní složky odměny nebo jakékoli její části v rámci pracovní
smlouvy/smlouvy o výkonu funkce.

ROČNÍ BONUS (VARIABILNÍ SLOŽKA BONUSU)

ODLOŽENÁ SLOŽKA BONUSU (% hlavní části
variabilní složky bonusu)

Podstatná část
Vybrané funkce

Vyplaceno v

variabilní složky

následujícím

bonusu – výplata

roce

odložena o 3 roky

Odložená
výplata

Odložená

Odložená

výplata

výplata

+2 roky*

+3 roky*

+1 rok*

Předseda
(představenstva)

40 %

60 %**

0%

0%

100 %

Členové
představenstva

60 %

40 %

13,34 %

13,33 %

13,33 %

Klíčové funkce

70 %

30 %

10 %

10 %

10 %

* odložená výplata bonusu byla poprvé provedena v souvislosti s výplatou bonusů za rok 2017
** dlouhodobý motivační plán (LTIP) (varianta Aegon N.V.)
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Příspěvky na penzijní připojištění
Všichni zaměstnanci i členové představenstva mají nárok na příspěvky, které Společnost
Aegon poskytuje v souvislosti s třetím pilířem důchodového systému v České republice, tj.
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo
životní pojištění. Výše těchto příspěvků se odvíjí od výše příspěvků, které do těchto systémů
vkládá sám příslušný zaměstnanec nebo člen představenstva. Společnost Aegon nemá
žádný vliv na smluvní ujednání svých zaměstnanců či členů představenstva s příslušnými
penzijními systémy zahrnujícími životní pojištění.

Revize Politiky odměňování
Politika odměňování společnosti Aegon je každoročně revidována, přičemž příslušná revize
musí být vždy schválena představenstvem. Politika se vztahuje na všechny zaměstnance
a členy orgánů společnosti Aegon.
Informace o podstatných transakcích s akcionáři, s osobami vykonávajícími podstatný vliv na
podnik a s členy představenstva nebo dozorčí rady - viz oddíl A.1.3 Transakce s propojenými
osobami.
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B.2.

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A BEZÚHONNOST

Požadavky
Požadavky na způsobilost a bezúhonnost v rámci společnosti Aegon jsou upraveny v její
Politice týkajících se způsobilosti a bezúhonnosti.
Politika týkající se způsobilosti a bezúhonnosti vychází z organizační struktury společnosti,
která stanovuje postavení různých oddělení společnosti, jejich vzájemné vztahy,
odpovědnost a povinnosti.
Politika týkající se způsobilosti a bezúhonnosti (dále jen „Politika“) podrobněji rozpracovávají
požadavky uvedené v interním předpisu s názvem Řídící a kontrolní systém (Management
and Control System (ŘKS, MCS)) a uvádějí požadavky na způsobilost a bezúhonnost osob
zastávajících klíčové funkce v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II), nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice 2009/138/ES
(Solventnost II), a pokyny Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority, (EIOPA)) (EIOPA BOS-14/253 CS).
Cílem Koncepce je zajistit u osob zastávajících klíčové funkce optimální kombinaci
kvalifikace, znalostí a odpovídajících zkušeností (Fit - kritéria způsobilosti) a zároveň
čestného jednání a dobré pověsti (Proper - kritéria bezúhonnosti) tak, aby řízení a kontrola
nad společností byly vykonávány na odborné úrovni, přičemž při posuzování bezúhonnosti
bude vzato v úvahu případné uplynutí promlčecí doby spojené s příslušným trestným činem
nebo jiným deliktem podle českého práva.
Cílem této Koncepce je rovněž zajistit, aby členové představenstva a dozorčí rady společně
disponovali řádnou kvalifikací, praxí a znalostmi přinejmenším v oblasti:
a)
b)
c)
d)
e)

Pojišťovnictví a finančních trhů,
Obchodní strategie a obchodních modelů,
Řídícího a kontrolního systému,
Finančních a pojistně-matematických analýz a
Regulačního rámce a regulatorních požadavků.

Osoby zastávající klíčové funkce
Osobami zastávajícími klíčové funkce, na něž se vztahuje povinnost splňovat požadavky na
způsobilost a bezúhonnost, jsou:
a)
b)
c)
d)

Členové dozorčí rady společnosti,
Členové představenstva společnosti,
Členové vedení společnosti,
Jiné osoby zastávající ve společnosti klíčové funkce.

Členy vedení společnosti v souladu s bodem c) výše jsou:









Generální ředitel,
Finanční ředitel,
Produktový ředitel,
Ředitel IT&Operations,
Ředitel obchodu,
Ředitel marketingu,
HR generalista,
Interní auditor,
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Risk officer,
Compliance officer,
Office manager.

Dalšími osobami zastávajícími klíčové funkce ve společnosti v souladu s bodem d) výše
jsou:



Držitel pojistně-matematické funkce,
Hlavní pojistný matematik.

Zastává-li kterákoli z výše uvedených osob více než jednu funkci, dokládá, že splňuje
příslušné požadavky na způsobilost a bezúhonnost, pouze jednou. Výše uvedené neplatí
v případě vnitřního auditora, který nesmí zastávat jinou funkci.

Požadavky na důvěryhodnost
Důvěryhodnost osoby spočívá v její bezúhonnosti a v profesní a podnikatelské integritě. Při
posuzování podmínky důvěryhodnosti Společnost zohledňuje zejména, zda osoba s klíčovou
funkcí nebyla v minulosti odsouzena pro trestný čin, zda jí v souvislosti s výkonem povolání,
zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti nebyla pravomocně uložena sankce pro
správní delikt nebo povinnost k náhradě škody, zda vždy dostála svým závazkům vůči
orgánu dohledu nebo státního dozoru při výkonu své funkce a zda dbala zásad poctivého
obchodního styku a nenarušovala hospodářskou soutěž.
Za nedůvěryhodnou se považuje osoba:
a) Která byla v minulosti pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,
nebo pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný z nedbalosti
(nehledí-li se na ni, jako by nebyla odsouzena),
b) Která byla v posledních 10 letech pravomocně uložena sankce za přestupek nebo
jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání,
funkce či podnikatelské činnosti převyšující 20 000 Kč nebo obdobnou částku v jiné
měně nebo zákaz činnosti nebo povinnost k náhradě škody pro zaviněné (úmyslné či
nedbalostní) závažné nebo opakované porušení právní povinnosti,
c) Která v posledních 10 letech úmyslně podala nepravdivou nebo neúplnou svědeckou
výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvedla nepravdivý údaj v čestném
prohlášení u správního orgánu nebo jinak narušovala výkon dohledu nebo dozoru
v oblasti finančního trhu a tato porušení byla zjištěna pravomocným rozhodnutím,
d) Která v posledních 10 letech závažným způsobem porušila zásady poctivého
obchodního styku nebo narušila hospodářskou soutěž, zneužila důvěrné informace
včetně osobních údajů jiných osob, porušila obchodní nebo bankovní tajemství,
či jinou povinnost mlčenlivosti a tato porušení byla zjištěna pravomocným
rozhodnutím,
nebo
e) Vůči které bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, soud zamítl
insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu nebo rozhodnutí o zrušení
konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující k úhradě nákladů
konkurzu.
V rámci hodnocení bezúhonnosti příslušné osoby jsou předkládány doklady o bezúhonnosti
v souladu s ustanovením § 11 zákona o pojišťovnictví, a dále je před zahájením výkonu
funkce a poté každé 3 roky předkládáno čestné prohlášení o bezúhonnosti.
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Požadavky na odbornou způsobilost
Způsobilost určité osoby je hodnocena na základě následujících kritérií: vysokoškolské
vzdělání, zkušenosti z oblasti finančních trhů a v případě členů dozorčí rady, představenstva
a vedení společnosti rovněž relevantní praxe s vedením týmu.
Jako doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání předloží hodnocená osoba vysokoškolský
diplom spolu s osvědčením o státní zkoušce, potvrzení o absolvování studia či jiný obdobný
dokument vydaný příslušnou vzdělávací institucí nebo jiný písemný dokument, který bude
hodnověrně dokládat název a typ příslušné vzdělávací instituce a řádné absolvování
příslušného studijního programu.
Jako doklad o předchozí praxi předloží hodnocená osoba čestné prohlášení obsahující
především informace o všech dřívějších pracovních zařazeních s popisem vykonávaných
činností a funkcí, o veškeré obchodní činnosti, o jiných činnostech, které hodnocená osoba
případně vykonávala jako osoba samostatně výdělečně činná, o členství v orgánech jiných
právnických osob a členství v profesních sdruženích či komorách.
Před zahájením výkonu funkce je jakákoli osoba, která má zastávat klíčovou funkci, povinna
vyplnit dotazník pro osoby s klíčovou funkcí.

Postup při posuzování splnění požadavků
V rámci hodnocení požadavků na způsobilost a bezúhonnost ověří HR generalista správnost
informací, které zaměstnanec poskytl (pre employment screening), a to především
předložené informace o pracovněprávních vztazích příslušné osoby za posledních 10 let a o
důvodech k ukončení těchto pracovněprávních vztahů, a dále získá reference od
nadřízených příslušné osoby. Dále ověří, zda se příslušný uchazeč o danou pozici nedopustil
za posledních 10 let porušení pracovní kázně, trestného činu či přestupku. V rámci
ověřování informací vezme HR generalista v úvahu povahu, rozsah a složitost činností
prováděných příslušnou osobou s ohledem na příslušnou pracovní pozici či funkci.
HR generalista je povinen vyhodnotit, zda je určitá osoba s klíčovou funkcí způsobilá
a bezúhonná, před zahájením výkonu příslušné funkce touto osobou, a dále je povinen tuto
skutečnost ověřovat i v průběhu výkonu funkce touto osobou.
HR generalista je povinen pravidelně provádět revizi hodnocení výše uvedených požadavků,
a to jednou za tři roky. V případě, že se v této souvislosti v mezidobí vyskytnou určité
pochybnosti, bude revize provedena bezodkladně. HR Generalista vyrozumí o svých
zjištěních risk officera a compliance officera a po projednání těchto zjištění s uvedenými
vedoucími následně o výsledcích informuje představenstvo.
Společnost ve svém vnitřním předpisu s názvem „Outsourcing Risk Framework“ dovoluje
externí zajištění klíčových funkcí na základě smlouvy mezi poskytovatelem služby
a společností. Poskytovatel služby je povinen předložit příslušné doklady o tom, že je
způsobilý a bezúhonný, v souladu s Koncepcí Fit & Proper.
Každá osoba s klíčovou funkcí je povinna informovat HR generalistu, že přestala splňovat
požadavky stanovené touto Koncepcí, který následně projedná řešení situace s risk
officerem a compliance officerem. V případě, že některá z uvedených klíčových funkcí (risk
officer anebo compliance officer) je sama o sobě dotčena nesplněním požadavků, řeší
situaci HR generalista vždy s druhou nedotčenou klíčovou funkcí. HR generalista předloží
návrh řešení situace představenstvu společnosti.
Za reporting ČNB podle § 7a Zákona je odpovědný compliance officer, který po schválení
představenstvem Společnosti ČNB informuje o všech změnách týkajících se osob s klíčovou

AEGON Pojišťovna, a.s.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 34

funkcí a o tom, že některá z těchto osob přestala splňovat požadavky. Compliance officer je
také odpovědný za soulad této Koncepce Fit & Proper s právními požadavky.

Kvalifikační matice Představenstvo a Dozorčí rada
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
kvalifikační požadavky
Odborná kvalifikace

Vědomosti a zkušenosti
dosažené v posledních 10
letech

Manažerská
praxe za
posledních 10 let

doklad

Ukončené vysokoškolské
vzdělání a doplňující
školení během výkonu
praxe
diplom, osvědčení, certifikát

Délka odborné praxe ve
finančním sektoru, rozsah a
míra zodpovědnosti za
konkrétní oblasti
Profesní životopis, reference

Řízení týmu
zaměstnanců se
zodpovědností za
jejich výkon
profesní životopis,
reference

Předseda dozorčí
rady/představenstva

VŠ vzdělání
Další odborné školení

Člen dozorčí rady/
představenstva

VŠ vzdělání
Další odborné školení

Minimálně 5 let na
manažerské pozici v oblasti
finančních trhů
Minimálně 3 roky na
manažerské pozici v oblasti
finančních trhů

Minimálně 3 roky
praxe ve vedení
lidí
Minimálně 3 roky
praxe ve vedení
lidí

Kvalifikační matice Vedení společnosti
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
kvalifikační požadavky

Odborná kvalifikace

Vědomosti a zkušenosti dosažené
v posledních 10 letech

Manažerská praxe za
posledních 10 let

Ukončené vysokoškolské vzdělání
a doplňující školení během výkonu
praxe

Délka odborné praxe ve finančním
sektoru, rozsah a míra
zodpovědnosti za konkrétní oblasti

Řízení týmu zaměstnanců se
zodpovědností za jejich výkon

doklad

diplom, osvědčení, certifikát

Profesní životopis, reference

profesní životopis, reference

Generální ředitel

VŠ vzdělání s preferovaným
ekonomickým zaměřením

Minimálně 10 let praxe v oblasti
řízení obchodu v oblasti finančních
trhů, alespoň 5 let praxe v oblasti
pojišťovnictví

Minimálně 5 let praxe ve
vedení lidí

Minimálně 5 let praxe ve finanční
oblasti (např. účetnictví, controlling,
daně),

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Další odborné vzdělávání
Finanční ředitel

VŠ vzdělání ekonomického směru
Další odborné vzdělávání v oblasti
financí

Produktový ředitel

VŠ vzdělání s preferovaným
ekonomickým zaměřením

alespoň 3 roky praxe v oblasti
pojišťovnictví
Minimálně 5 let praxe v oblasti
pojišťovnictví

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Minimálně 5 let praxe v IT oblasti
(programování, správa systémů,
vývoj a správa aplikací),

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Další odborné vzdělávání
IT & Operations ředitel

VŠ vzdělání s preferovaným
technickým zaměřením
Další odborné vzdělávání v oblasti
IT procesů, projektového řízení

Ředitel obchodu

VŠ vzdělání s preferovaným
ekonomickým zaměřením
Další odborné vzdělávání v oblasti
obchodu

Ředitel Marketingu

VŠ vzdělání s preferovaným
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alespoň 3 roky praxe v oblasti
pojišťovnictví

Minimálně 5 let praxe v oblasti řízení
obchodu, alespoň 3 roky praxe
v oblasti pojišťovnictví

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Minimálně 5 let praxe v oblasti

Minimálně 3 roky praxe ve
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ekonomickým zaměřením

marketingu,

vedení lidí

Další odborné vzdělávání v oblasti
marketingu a PR
HR Generalista

VŠ vzdělání

Minimálně 5 let praxe v personální
oblasti a/nebo řízení lidských zdrojů
(nábor, rozvoj, odměňování)

nepožadováno

Interní auditor

VŠ vzdělání s preferovaným
ekonomickým zaměřením

Minimálně 5 let praxe v oblasti
interního a/nebo externího auditu

Nepožadováno

Minimálně 5 let praxe v oblasti risk
managementu

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Minimálně 5 let praxe v oblasti
compliance, řízení rizik a/nebo práva

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Minimálně 5 let praxe v oblasti
compliance, a/nebo práva

Minimálně 3 roky praxe ve
vedení lidí

Minimálně 3 roky praxe v oblasti
office managementu

nepožadováno

Další odborné vzdělávání v oblasti
procesů a interního auditu

Risk manažer/officer

VŠ vzdělání s preferovaným
ekonomickým zaměřením
Další odborné vzdělávání v oblasti
risk managementu

Compliance officer

VŠ vzdělání s preferovaným
právním zaměřením
Další odborné vzdělávání v oblasti
legislativy a compliance

Head of Legal

VŠ vzdělání s právním zaměřením
Další odborné vzdělávání v oblasti
práva

Office Manager

VŠ vzdělání

Postup pro hodnocení
Odpovědnost za to, že příslušné osoby, které skutečně řídí podnik nebo zastávají klíčové
funkce, budou trvale splňovat příslušné kvalifikační požadavky, ponesou společně vždy
příslušná osoba a společnost Aegon.
Způsobilost osob, které mají skutečně řídit podnik nebo zastávat jiné klíčové funkce, je
zjišťována v rámci náboru. Společnost Aegon vypracovala pro každou funkci konkrétní popis
náplně práce. Způsobilost konkrétní osoby pro určitou funkci je posuzována na základě
tohoto popisu náplně práce. Skutečnost, že příslušné osoby trvale splňují požadavky na
způsobilost, je ve společnosti Aegon sledována v rámci pravidelného cyklu kontrol
prováděných oddělením lidských zdrojů.
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B.3.

SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK VČETNĚ VLASTNÍHO POSOUZENÍ
RIZIK A SOLVENTNOSTI

B.3.1.

Popis systému řízení rizik Aegon

Společnost řídí rizika na základě zvolených kategorií rizik podle systému řízení rizik a se
zohledněním kapitálových požadavků na solventnost podle principů Solventnosti II.
Základem je tzv. ERM Framework (ERM rámec - Enterprise Risk Management, řízení
podnikatelských rizik), který je vytvořen a používán za účelem identifikace a řízení
potenciálních událostí, které by na Aegon mohly mít vliv (dále rovněž jen ERM).
Řízení rizik v rámci společnosti Aegon představuje proces a zahrnuje následující činnosti:
Porozumění rizikům, kterým společnost čelí,
Udržování celofiremního rámce ERM za účelem identifikace, měření a řízení všech
významných rizik, jimž je společnost vystavena a které jsou vymezeny v mapě rizik
(tzv. risk universe) společnosti Aegon,
• Zachovávání rizikových tolerancí a podpora souvisejících koncepcí ve snaze omezit
expozici společnosti vůči určitému riziku či kombinaci rizik,
• Sledování expozice vůči rizikům a aktivní udržování přehledu o celkových rizicích
a solventnosti společnosti.
Rámec ERM je základem pro proces řízení rizik ve Společnosti, která je povinna buď
přijmout rámec ERM koncernu Aegon jako celek, nebo jej upravit podle místních potřeb,
přičemž je povinna i nadále plnit minimální požadavky stanovené v rámci ERM koncernu
Aegon. Společnost maximálně přizpůsobuje veškeré politiky lokálnímu prostředí České
republiky a místním regulatorním požadavkům.
•
•

Rámec ERM se skládá z různých složek či
základních součástí. Principy a požadavky
v kontextu systému ERM platí na různých
organizačních úrovních a týkají se jak
finančních, tak operačních rizik. Řízení rizik
probíhá s ohledem na různé aspekty, včetně
aspektů ekonomických a regulatorních. Základní
součásti rámce ERM vizuálně zobrazuje
následující schéma, přičemž jednotlivé složky
procesu řízení rizik jsou popsány níže.
Vývoj a údržbu systému ERM má na starosti
Chief Risk Officer (dále jen CRO), který je přímo
podřízen regionálnímu Chief Risk Officerovi
(ACE CRO), který je dále podřízen přímo Chief
Risk Officerovi pro koncern Aegon (Group
CRO).

Strategie řízení rizik (Risk Strategy)
První základní součástí systému řízení rizik je formulace strategie řízení rizik. Přijetí určitého
rizika by mělo vycházet z potřeb zákazníka. Poté proběhne vyhodnocení, zda je společnost
Aegon schopna toto riziko řídit, a jsou formulovány rizikové preference společnosti. Rizikové
preference nakonec vedou ke stanovení cílového rizikového profilu, který odráží rizika, jež
chce společnost Aegon zachovat v rozvaze, a rizika, jichž by se společnost Aegon chtěla
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vyvarovat, a to prostřednictvím zajištění (hedging), návrhu změny produktu či prostřednictvím
jiných technik snižování/řízení rizik.

Riziková tolerance (Risk Tolerance)
Riziková tolerance je stanovena ve snaze napomoci vedení společnosti při naplňování
strategie společnosti Aegon s využitím zdrojů, které má k dispozici. Společnost Aegon
stanovila čtyři oblasti, v nichž hraje riziková tolerance významnou roli:
1. Finanční síla a stabilita společnosti
Nejdříve je vymezena riziková tolerance v rámci příslušných platných kapitálových
požadavků. Jsou stanoveny příslušné kroky pro případ, kdy dojde k překročení tzv.
zón pro řízení kapitálu.
2. Kontinuita podnikání
Zde je zkoumána kontinuita společnosti na základě potenciálních mimořádných
událostí.
3. Kultura řízení rizik
Zde je prosazována silná kultura řízení rizik, a to tak, že je zdůrazňováno, že
společnost uplatňuje nízkou toleranci vůči operačnímu riziku.
4. Rovnováha rizik
Zde jsou stanoveny limity rizik za účelem řízení koncentrace rizik a podpory
diverzifikace rizik.

Identifikace rizik (Risk identification)
Společnost Aegon vypracovala mapu rizik (risk universe), v níž jsou uvedena veškerá známá
významná rizika, jimž je nebo může být společnost vystavena. Společnost stanovuje mapu
rizik na základě Rámce ERM pro koncern AEGON.
Za účelem identifikace a sledování potenciálních nových a nově vznikajících rizik (tzv.
emerging risks), má společnost Aegon stanoven proces pro identifikaci nově vznikajících
rizik. Jeho cílem je zajistit neustálou přiměřenost a aktuálnost mapy rizik.
Za účelem identifikace rizik Společnost vyvinula informační proces nazvaný Seznam
hlavních rizik (TOP Risk List). V seznamu hlavních rizik jsou shromažďovány průběžně
získávané informace o konkrétních rizikových událostech a nově vznikajících rizicích v rámci
celé Společnosti.
Tato informační povinnost náleží vlastníkům příslušných rizik, jako jsou linioví manažeři, kteří
nesou odpovědnost za identifikaci rizik a první linii hodnocení rizik. Identifikovanou rizikovou
událost je nutné bezodkladně předem či zpětně ohlásit CRO. Bez ohledu na tento proces
CRO identifikuje rizika na základě vlastních dostupných informací v rámci celé organizace
a jejich procesů.

Hodnocení rizik (Risk assessment)
Za účelem vyhodnocení všech rizik je stanovena konzistentní metodika měření rizik.
Metodika společnosti Aegon v této oblasti je dostatečně zdokumentována. Tato metodika
zahrnuje ekonomický model řízení rizik společnosti Aegon (její Ekonomický rámec). Metriky
pro měření rizika jsou uvedeny v klíčových zprávách společnosti Aegon a jsou využívány pro
rozhodování. Ekonomický rámec poskytuje kvalitní základ pro vytvoření systému řízení rizik
a jeho další zdokonalování.
Rizika identifikovaná příslušným vlastníkem rizika (jemuž jsou v rámci Katalogu rizik
přiřazena) nebo samotným CRO jsou posuzována v souladu s Rámcem pro řízení rizik
a Katalogem rizik.
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CRO provádí v rámci procesu nazvaného Seznam hlavních rizik nezávislé hodnocení rizik,
kdy měří a posuzuje dopad a pravděpodobnost a vypočítává čisté rizikové skóre.
Čisté rizikové skóre lze zobrazit na teplotní mapě rizik (tzv. Risk Heat Map), aby bylo možné
snadněji identifikovat priority následující odezvy (odpovědi, reakce) na dané riziko a stanovit
akční plány (opatření) a určit osoby odpovědné za plnění přijatých opatření.
Hodnocení rizik probíhá průběžně a nejméně jednou za čtvrtletí jsou o něm podávány
zprávy. Alespoň jednou ročně je prováděno vlastní hodnocení rizik představenstvem a užším
vedením společnosti, které zohledňuje roční proces střednědobého plánování.

Odezva (reakce) na riziko (Risk response)
Společnost Aegon rozlišuje následující odezvy (reakce) na riziko:
Je-li expozice vůči rizikům v rámci rizikové tolerance, může vedení společnosti riziko
akceptovat.
• Jestliže je expozice vůči rizikům mimo rizikovou toleranci stanovenou vedením
společnosti nebo analýza nákladů a přínosů podporuje provedení dalších opatření,
může se vedení společnosti rozhodnout, zda:
o Rizika řídit – dojde ke snížení rizika, a to tak, že budou:
 Zlepšeny procesy a stávající kontroly,
 Zavedeny nové kontroly.
o Rizika přenést – dojde k přenesení rizika, což zahrnuje:
 Externí zajišťování služeb nebo činností prostřednictvím třetích
osob (outsourcing) nebo pojištění společnosti proti riziku,
 Zajištění (re-insurance) a/nebo sdílení upisovacích rizik,
 Zajištění (hedging), například měnového rizika.
o Rizik se vyvarovat – dojde k ukončení činností, které jsou zdrojem rizika,
například:
 Produktové řady,
 Produktu samotného,
 Obchodního kanálu.
Každou odezvu je třeba posoudit s ohledem na její efektivnost na snížení pravděpodobnosti
a/nebo dopadu rizika. Odezva na riziko rovněž musí brát v úvahu náklady a přínosy
alternativních možností a reakcí na riziko.
•

Sledování a ohlašování rizik (Risk Monitoring, Risk Reporting)
Sledování a ohlašování rizik probíhá průběžně a v pravidelných intervalech. Každé čtvrtletí je
vypracovávána zpráva o rizicích. Je-li třeba, je vypracovávána i v kratších intervalech nebo
podle potřeby. Zpráva o rizicích zahrnuje identifikaci a sledování oblastí představujících
nejvýznamnější rizikové oblasti. U každé rizikové oblasti je uvedena informace o dopadu
a pravděpodobnosti daného rizika, o stavu a plánování přijatých opatření a o vlastnících
rizika/opatření.
CRO pravidelně sleduje rizika uvedená v Seznamu hlavních rizik a dohlíží na plnění akčních
plánů.
Zprávy obsahují analýzy rizik uvedených v mapě rizik společnosti Aegon, včetně investičního
rizika a rizika selhání protistrany, rizika nesouladu mezi aktivy a pasivy, operačního rizika
a upisovacího rizika.
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Kontrola rizik (Risk control)
Ke snižování identifikovaných rizik je potřeba systém účinných kontrol. V rámci ERM
společnosti Aegon představuje kontrola rizik správné nastavení systému řízení rizik
(governance), směrnice a politiky řízení rizik, ověřování platnosti modelů, implementace
metod pro řízení rizik do vnitřní předpisové základny, kulturu řízení rizik a zajišťování shody
s předpisy (tzv. compliance).
Proces řízení rizik je dále popsán v části C. Rizikový profil pro jednotlivé kategorie rizik, jimž
může být Společnost vystavena.

B.3.2.

Struktura řízení rizik Aegon (risk governance)

Řízení rizik ve společnosti Aegon vychází z jednoznačného, jasně definovaného řízení
a kontroly rizik. Cílem řízení a kontroly rizik je:






Minimalizovat nejasnosti, a to tak, že budou jasně vymezeny úkoly a oblasti
odpovědnosti a postupy pro ohlašování rizik pro osoby s rozhodovací pravomocí,
Zavádět řádný systém kontrol a zajišťovat, aby si bylo vyšší vedení společnosti trvale
vědomo expozice ve vztahu k významným rizikům,
Řídit rizika v souladu s cílovým rizikovým profilem, včetně zamezení nadměrné
koncentraci rizik v určitých oblastech,
Usnadnit diverzifikaci, a to tak, že bude vedení společnosti umožněno identifikovat
přínosy diverzifikace a to na základě zjevně vyváženého poměru mezi rizikem
a výnosem, a
Ujistit externí zainteresované osoby, že společnost Aegon má v oblasti řízení rizik
zavedeny příslušné systémy a kontroly.

Rámec společnosti Aegon pro řízení rizik je zastoupen na všech úrovních organizace. Je tak
zajištěn integrovaný přístup k řízení rizik v rámci celé společnosti. V této souvislosti má
Společnost stanoven komplexní soubor celofiremních směrnic o řízení rizik, které
rozpracovávají konkrétní operační pokyny a limity. Cílem těchto směrnic je udržovat celkové
vystavení konkrétním rizikům na zvládnutelné úrovni. Jakékoli porušení limitů stanovených
těmito směrnicemi či úrovní varování, které bude při vnitřních kontrolách zjištěno, povede
k přijetí nápravného opatření či ke zvýšenému sledování.

Linie obrany
Struktura řízení rizik společnosti Aegon vychází ze tří „linií obrany“, jejichž cílem je zajistit
vědomá rozhodnutí týkající se rizika a návratnosti a omezit velikost potenciálních ztrát
v rámci definovaných úrovní jistoty. Cílem této struktury je vyvarovat se nebezpečí
vyplývajících z naplnění neidentifikovaných rizik nebo ze ztrát, které přesahují předem
stanovené úrovně rizikové tolerance a související struktury limitů.
První linie obrany společnosti, která zahrnuje obchodní a podpůrné funkce, nese přímou
odpovědnost za řízení a přijímání rizik v souladu se stanovenou strategií rizik, rizikovými
tolerancemi a směrnicemi pro řízení rizik. Druhá linie obrany – funkce řízení rizik –
napomáhá při zajišťování účinnosti a integrity systému ERM v rámci celé společnosti
a zajišťuje související dohled. Třetí linie obrany – funkce auditu – poskytuje nezávislá ujištění
ohledně účinnosti systémů vnitřní kontroly, řízení rizik a řídicího a kontrolního systému.
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Rámec společnosti Aegon pro řízení a kontrolu rizik v kontextu
řídícího a kontrolního systému
Struktura řízení a kontroly rizik společnosti Aegon má čtyři hlavní úrovně (viz následující
schéma):





Dozorčí rada,
Představenstvo,
Výbor pro řízení rizik a kapitálu (Risk & Capital Committee, RCC),
Funkce řízení rizik.

Global
OCRM

ACE/Group LAB

BOARD OF DIRECTORS / MANAGEMENT BOARD
Představenstvo společnosti

Supervisory Board
Dozorčí rada

ACE/Group RAAC
COO

CEO

CFO

CPM

Audit Committee
(Výbor pro audit)

ACE/Group RRCC

Global
RC

ACE OCRM

KEY FUNCTIONS / KLÍČOVÉ FUNKCE

ACE RC

ACE Actuary

COMPLIANCE FUNCTION
funkce compliance

RISK MANAGEMENT
FUNCTION
funkce řízení rizik

ACTUARIAL FUNCTION
pojistně-matematická
funkce

INTERNAL AUDIT
FUNCTION
funkce interního auditu

ACE Internal Audit

Senior management

Management Committee
Porada vedení

ADVISORY COMMITTEES / PORADNÍ VÝBORY
Product Committee
(Produktový výbor)

Investment and Asset Liability
Management Committee
(Investiční výbor - ALCO)

UW&Claims&Fraud
Committee
(Výbor pro UW, škody a
podvody)

Complaints handling
Committee
(Výbor pro řešení stížností)

Reserving Committee(RC)
Rezervní výbor

Risk and Capital Committee (RCC)
Výbor pro řízení rizik a kapitálu

Dozorčí rada
Dozorčí rada je odpovědná za dohled nad Rámcem pro řízení rizik (Enterprise Risk
Management, ERM) společnosti Aegon, včetně řízení a kontroly rizik a opatření přijatých za
účelem řádného začlenění řízení rizik do širší strategie společnosti. Dozorčí rada dohlíží nad
vystavením společnosti vůči rizikům v souvislosti s kapitálem, ziskem a tržně konzistentním
oceněním a v souvislosti s dodržováním směrnic společnosti Aegon o řízení rizik. Je
povinností představenstva společnosti, CRO a všech klíčových funkcí, aby dozorčí radu
informovali v případě, že budou jakákoli rizika přímo ohrožovat solventnost, likviditu či provoz
společnosti.

Představenstvo
Představenstvo společnosti Aegon nese celkovou odpovědnost za řízení rizik.
Představenstvo rozhoduje o strategii řízení rizik, řízení a kontrole rizik, rizikové toleranci
a směrnicích o řízení rizik. CRO společnosti Aegon je vždy přizván k účasti na zasedáních
představenstva a může ohlašovat rizika dozorčí radě, s nimiž projednává otázky v oblasti
ERM a související záležitosti.
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Představenstvo projednává a zaštiťuje problematiku ERM, a to zejména:
•
•
•
•
•

Začlenění strategie řízení rizik do obchodní strategie a systému řízení rizik do
každodenní provozní činnosti,
Přezkum struktur řízení a kontroly rizik, prohlášení ohledně rizikové tolerance a limitů
stanovených směrnicemi o řízení rizik,
Směrnici o stanovení cen a vývoje produktů,
Zavádění nových směrnic pro řízení rizik a
Zajištění souladu s ERM.

Představenstvo je v rámci systému řízení rizik podporováno výborem pro řízení rizik
a kapitálu (RCC) a rezervním výborem.

Výbor pro řízení rizik a kapitálu
Výbor pro řízení rizik a kapitálu představuje nástroj na podporu zvýšení rizikové kultury, který
dohlíží a aktivně monitoruje veškerá rozhodnutí společnosti z pohledu řízení rizik
a compliance. Řídí se svým statutem. Svou činností podává ujištění představenstvu
společnosti a regionálnímu výboru pro řízení rizik a kapitálu, že přijímání rizik je v souladu
nejen s definovanými globálními a regionálními politikami a standardy, ale i v souladu
s lokálními vnitřními předpisy. Výbor je odpovědný za řízení finančních a operačních rizik
a za řízení solventnostní a kapitálové pozice v souladu s rozhodnutími představenstva
společnosti a ekonomickým rámcem. Výbor agreguje informace o rizicích z ostatních
poradních výborů společnosti pro porozumění a řízení rizikového profilu společnosti Aegon.
Ačkoliv zasedá a projednává zprávy o rizicích na čtvrtletní bázi, prostřednictvím funkce řízení
rizik je nepřetržitě aktivní.

Funkce řízení rizik
Kromě popsaného řízení rizik a kontroly má společnost Aegon zřízenu rovněž funkci řízení
rizik. Cílem funkce řízení rizik je zajistit kontinuitu společnosti pomocí zajištění hodnoty
stávající obchodní činnosti a dobré pověsti společnosti, ochrany rozvahy společnosti Aegon
a podpory vytváření udržitelné hodnoty pro všechny zainteresované strany.
Odpovědná osoba

Chief Risk Officer (CRO)

Nadřízená pozice

Chief Executive Officer (CEO)

Nadřízená pozice v regionu (ACE)

ACE Chief Risk Officer (ACE CRO)

Struktura funkce řízení rizik

Výbor pro řízení rizik a kapitálu (RCC)
Chief Risk Officer (CRO)
Vlastníci rizik

Věcná expertní struktura funkce řízení rizik

1. globální ředitelé funkcí řízení rizik
2. ACE Chief Risk Officer (ACE CRO)
3. Chief Risk Officer (CRO)

Linie podávání zpráv
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Chief Executive Officer (CEO)
ACE Chief Risk Officer (ACE CRO)
Výbor pro řízení rizik a kapitálu
Cílem funkce řízení rizik obecně je podporovat představenstvo a dozorčí radu při zajišťování
toho, aby společnost přezkoumávala, posuzovala, chápala a řídila rizikový profil společnosti
Aegon. Funkce řízení rizik prostřednictvím dohledu zajišťuje, aby řízení rizikového profilu
probíhalo v souladu s rizikovými tolerancemi společnosti Aegon, a to jak za běžných
obchodních a provozních podmínek, tak i v případě mimořádných událostí.
Pro splnění cíle funkce řízení rizik jsou důležité tyto aspekty:
 Poradenství v otázkách souvisejících s rizikovou tolerancí, řízením a kontrolou rizik,
metodikou řízení rizik a směrnicemi o řízení rizik,
 Podpora a pomoc při vývoji, zapracovávání, udržování a začleňování rámce ERM
společnosti Aegon a vhodných postupů, podpora vylepšování a sledování implementace
a účinnosti postupů v oblasti ERM a dohled nad nimi.

Proces ověřování platnosti modelu
Ve společnosti Aegon je zavedena řada požadavků týkajících se ověřování platnosti modelu,
které se řídí podle koncernu Aegon. Tyto požadavky jsou uvedeny v Rámci pro ověřování
platnosti modelu, včetně Směrnice o ověřování platnosti modelu a Směrnice o změně
modelu přijatých společností Aegon. Funkce ověřování platnosti modelu je součástí funkce
řízení rizik koncernu Aegon a je nezávislá na vlastnících modelu a uživatelích. Hlavní
ověřovatel vypracovává zprávy o ověření platnosti modelu, které schvaluje nezávislý výbor
pro ověřování platnosti modelů (Model Validation Committee, MVC), který je aktivní na
úrovni skupiny. Výbor MVC nese odpovědnost za schvalování všech zpráv o ověření
modelu, včetně zpráv týkajících se modelů podle předpisů související se směrnicí
Solventnost II.
Veškeré významné modely byly nezávisle ověřeny. Poté, co proběhne prvotní ověření, se
modely stávají součástí programu pravidelného ověřování, v jehož rámci jsou modely
ověřovány průběžně, aby byla zajištěna jejich trvalá přiměřenost.

Přehled procesu ORSA
Vlastní hodnocení rizik a solventnosti společnosti Aegon (Own Risk and Solvency
Assessment, ORSA) je nástroj vnitřního řízení, který zahrnuje řadu procesů a postupů za
účelem identifikace, hodnocení, sledování, řízení a ohlašování současných a budoucích rizik
a kapitálových pozic. Celý proces je průběžný a je vzájemně provázán s výše popisovaným
metodologickým základem ERM, dále Ekonomickým rámcem a spojuje řízení rizik
s obchodní strategií a řízením kapitálu.
ORSA proces je v rámci společnosti integrován prostřednictvím každoročního procesu
stanovení rozpočtu/střednědobého plánu (Medium Term Planning, MTP) společnosti Aegon
a průběžného hodnocení rizik a kapitálu. Rozpočet / střednědobý plán obsahuje obchodní
plán na období 3 let. Ten zahrnuje prognózy obchodní činnosti vycházející z různých základů
za účelem stanovení různých ekonomických předpokladů. Součástí rozpočtu /
střednědobého plánu jsou rovněž techniky zátěžového testování a analýzy scénářů, jejichž
cílem je poskytnout informace o tom, jaký vliv by na společnost měly konkrétní změny
makroekonomických a mikroekonomických faktorů i nefinančních faktorů, které mohou bránit
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plnění strategických cílů společnosti Aegon. Výsledky tohoto procesu poskytují vedení
společnosti informace, které jí umožňují stanovení vhodných opatření za účelem snížení
rizika a vymezení potřeb v oblasti kapitálu a solventnosti.
ORSA proces je graficky znázorněn v následujícím schématu. Tento proces vychází
z následujících klíčových pracovních předpokladů:

•
•
•
•
•

•
•
•

Jde o opakovaný proces, který je průběžně monitorován za účelem zajištění toho,
aby ORSA proces reagoval na změny, které mají vliv na obchodní činnost.
Je jasně stanovena obchodní strategie společnosti Aegon.
Za účelem podpory obchodní strategie musí být jasně stanovena finanční strategie
společnosti Aegon.
Obchodní plán kombinuje obchodní a finanční strategii za účelem výpočtu klíčových
výsledků.
Hodnocení rizik a kapitálu musí zahrnovat identifikaci, měření, řízení a sledování rizik.
Kapitálové potřeby obchodní činnosti je potřeba posoudit se zohledněním
navrhované strategie a přijatelné úrovně souvisejících rizik při naplňování této
strategie. Toto hodnocení musí brát v úvahu jak současnost, tak budoucnost.
Klíčovým nástrojem používaným při měření a kvantifikaci rizika je Ekonomický rámec
společnosti Aegon.
Výstup z obchodní strategie, finanční strategie, obchodního plánu a hodnocení rizik
a kapitálu musí být použit v rámci rozhodovacího procesu.
„Použití“ platí v rámci celého spektra oblastí, včetně modelování aktiv a závazků,
vývoje produktů a cenotvorby, obchodní strategie, řízení rizik a řízení výkonnosti.

Vše výše uvedené musí být doloženo a zdokumentováno v podobě roční ORSA zprávy
společnosti Aegon.

Struktura ORSA procesu (governance)
ORSA proces probíhá jednou ročně nebo častěji, je-li to považováno za nutné.
V mimořádných zprávách ORSA hodnocení není nutné vždy znovu uvádět všechny oddíly.
Představenstvo je povinno sledovat skutečnosti, které mohou vést k nutnosti provést
mimořádné ORSA hodnocení ve vztahu ke společnosti. V případě, že bude provedeno
mimořádné ORSA hodnocení, je představenstvo povinno o této skutečnosti informovat
představenstvo koncernu Aegon.
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ORSA proces je začleněn do struktury firemního řízení a vnitřní kontroly a jeho struktura je
následující:
Hlavní účastníci procesu
Představenstvo společnosti

Role a odpovědnosti
•

•
•
•
•
•
•
•
Dozorčí rada

•
•

CEO

•

Regionální risk management

•

CRO

•
•
•
•

CFO

•
•

Pojistně matematická funkce

•

Ředitel pojistné matematiky

•

Pojistný matematik senior

•

Pracovní tým pro rozpočet a střednědobý
plán

•

AEGON Pojišťovna, a.s.

podpora vylepšení a schválení
výsledků rozpočtu/střednědobého
plánu,
podpora vylepšení a schválení
výsledků ORSA hodnocení,
schválení a potvrzení konečné ORSA
zprávy,
schválení Koncepce řízení kapitálu,
schválení scénářů mimořádných
událostí,
schválení strategie řízení rizik,
schválení politiky ORSA a
schválení výsledků čtvrtletních zpráv
o rizicích a kapitálu.
projednání a schválení výsledků
rozpočtu/střednědobého plánu,
projednání a podpora vylepšení
výsledků čtvrtletních zpráv o rizicích
a kapitálu.
provádění výzev a doplnění
hodnocení
reviduje ORSA Zprávu ORSA politiku
odpovídá za systém řízení rizik,
reviduje ORSA zprávu a podílí se na
její přípravě,
dohlíží na soulad ORSA procesu
s ORSA politikou a ERM,
objektivně vyhodnocuje rizikový profil
a kapitálovou pozici pro rozhodovací
proces
odpovídá za přípravu ORSA zprávy a
vstupy pro skupinovou ORSA zprávu,
odpovídá za řízení kapitálu
společnosti,
odpovídá za část modelů
používaných pro výpočet
kapitálových požadavků
reviduje ORSA zprávu
příprava vstupů pro ORSA zprávu po
dohodě s CRO
zpracování vytvořených
ekonomických předpokladů pro
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•

•
•
•
•

období rozpočtu/střednědobého
plánu,
realizace pokynů podle základního
scénáře rozpočtu/střednědobého
plánu,
příprava scénářů mimořádných
událostí,
příprava analýz citlivosti a reverzních
zátěžových testů,
přezkum a konsolidace výsledků
rozpočtu/střednědobého plánu,
zajišťování schůzek s vyšším
vedením společnosti za účelem
podpory a vylepšení
rozpočtu/střednědobého plánu.

Určení vlastních solventnostních potřeb společnosti Aegon s ohledem
na její rizikový profil a s ohledem na to, jak se vzájemně ovlivňují její
činnosti v oblasti řízení kapitálu a její systém řízení rizik
Společnost Aegon zkoumá, jak se na základě obchodní strategie vyvíjí solventnostní
kapitálový poměr (Solvency Capital Ratio, SCR) a požadovaný kapitál podle jejího
Ekonomického rámce v období tří let. Porovnává vystavení se rizikům na základě
Ekonomického rámce v průběhu projektovaného období s limity tolerance. Více informací
v souvislosti se SCR je uvedeno v oddílu E.2, Solventnostní kapitálový požadavek
a minimální kapitálový požadavek.

Vztah mezi řízením rizik a řízením kapitálu
ORSA proces společnosti Aegon zahrnuje tyto prvky, které propojují řízení rizik, řízení
kapitálu a obchodní strategii Společnosti:
1. Výchozím prvkem ORSA procesu společnosti Aegon je její strategie.
2. Je použita mapa rizik společnosti Aegon, která se skládá z různých typů rizik.
Hlavními kategoriemi rizik jsou investiční riziko a riziko protistrany, riziko nesouladu
mezi aktivy a pasivy, operační riziko a upisovací riziko. V rámci ORSA procesu je
určena expozice vůči rizikům pro současné období a rovněž je provedeno
vyhodnocení z hlediska budoucího vývoje.
3. V rámci rozpočtu/střednědobého plánu (MTP) jsou pro plánovací období popsány
ekonomické předpoklady, na jejichž základě byl vymezen základní scénář.
4. Kromě základního scénáře jsou součástí rozpočtu/střednědobého plánu také scénáře
mimořádných událostí.
5. Proces řízení rizik a ORSA společnosti Aegon pokrývá mapu rizik společnosti Aegon
a rovněž se výslovně věnuje strategickým rizikům, nově vznikajícím rizikům a hlavním
tématům rizik.
6. K datu rozvahy se posuzuje citlivost vůči klíčovým rizikům k rozvahovému dni.
7. Témata hlavních rizik jsou obsažena ve čtvrtletní Zprávě o rizicích, CRO o nich
informuje představenstvo a dozorčí radu.

AEGON Pojišťovna, a.s.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 46

8. V případě individuálních rizik a kombinovaných rizik jsou prováděny reverzní
zátěžové testy.

Další informace
Aegon nemá žádné další podstatné informace.
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SYSTÉM VNITŘNÍ KONTROLY

B.4.

Společnost Aegon vyvinula systém vnitřní kontroly, který zajišťuje shodu s platnými právními
předpisy a pracovními postupy, účinnost a efektivitu činnosti s ohledem na cíle společnosti
a dále dostupnost a spolehlivost finančních i nefinančních údajů.
Vnitřní kontrola je trvalý a opakující se proces kontrolních činností, prováděný přímo v rámci
pracovních postupů, na základě jasně definovaných pravomocí a povinností pracovníků
zastávajících jednotlivé pracovní pozice ve společnosti Aegon a jejich rozhodovacího
procesu za účelem zajištění naplňování obchodní strategie.
Účelem kontrolních činností společnosti Aegon je zajistit odpovídající úroveň vnitřní kontroly
cílů společnosti a zejména provozního a účetního výkaznictví, včetně generování údajů na
základě předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II a standardů IFRS. Cílem je
poskytnout ujištění ohledně spolehlivosti, správnosti, úplnosti, včasnosti a kvality podávání
interních i externích (regulatorních) zpráv a zabezpečení majetku.
Tento oddíl popisuje obecné principy systému vnitřní kontroly společnosti Aegon.

B.4.1.

Obecné principy systému vnitřní kontroly společnosti
Aegon

Obecné principy systému vnitřní kontroly společnosti Aegon platí pro všechny funkční oblasti
či oddělení, na něž se vztahuje podávání zpráv podle směrnice Solventnosti II. Jde o tyto
principy:
•
•

•
•

•

•
•

Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat Etický kodex. Etický kodex uvádí, že
všichni zaměstnanci budou vykonávat práci etickým způsobem.
Pokud se zaměstnanci dozví o podvodném jednání, pochybných účetních postupech
či jiném neetickém chování nebo si takového jednání či chování povšimnou, musí
tuto skutečnost ohlásit některému z členů vedení společnosti, pracovníků oddělení
lidských zdrojů nebo na etickou linku.
Zaměstnanci musí být poučeni ohledně citlivosti a důvěrnosti informací společnosti
a pojistníků či klientů.
Všechna oddělení musí mít zaveden systém vnitřní kontroly, aby byla zajištěna
dostatečná ochrana majetku před ztrátou, odcizením, změnami či neoprávněným
přístupem.
Společnost má zaveden a udržuje vhodný systém oddělení povinností. V případě, že
vhodného oddělení povinností nelze dosáhnout, je nutné zavést jiné náhradní
kontroly a vést o nich dokumentaci.
Společnost má zaveden plán kontinuity obchodní činnosti, včetně pravidelného
procesu aktualizace.
Společnost musí vést záznamy ve shodě s regulatorními požadavky.

B.4.1.1. Struktura systému vnitřní kontroly
Vnitřní kontrola je proces, který realizuje představenstvo společnosti Aegon, její vedení
a ostatní zaměstnanci s cílem zajistit přiměřené záruky dosažení cílů v oblasti provozu,
podávání zpráv a zajišťování shody s předpisy (funkce compliance).
Systém vnitřní kontroly se skládá z vhodného kontrolního prostředí, vhodných kontrolních
činností, efektivních administrativních a účetních informací a komunikace, písemných
směrnic a postupů, vhodných monitorovacích mechanismů a funkce zjišťování shody
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s předpisy (funkce compliance). Popis funkce zajišťování shody s předpisy je uveden
v oddílu B.4.2 Funkce zajišťování shody s předpisy.
Klíčové funkce a výbory, jež představují druhou linii obrany, napomáhají zajišťování účinnosti
a integrity řízení rizik (ERM) v rámci všech prvků hodnotového řetězce a zajišťují související
dohled a v případě potřeby mohou zasáhnout z titulu svých pravomocí upravených
v příslušných vnitřních předpisech.
Úkolem druhé linie je rovněž zachovávání objektivity obchodních rozhodnutí a podpora
vylepšení první linie obrany v kontextu ERM.
Vnitřní kontrola se skládá z 5 integrovaných složek:









Kontrolní prostředí jako soubor norem, procesů a struktur, které poskytují základ pro
provádění vnitřní kontroly v celé organizaci, kdy představenstvo a vyšší vedení
společnosti udávají „tón směrem shora“, pokud jde o význam vnitřní kontroly, včetně
požadovaných norem chování, a podporují očekávání na různých úrovních
organizace.
Hodnocení rizik jako dynamický a opakovaný proces za účelem identifikace
a hodnocení rizik ohrožujících dosažení cílů ve vztahu ke stanovené rizikové
toleranci, který je základem pro určení, jak budou rizika řízena a řešena v rámci
postupů RCSA (Risk Control Self-Assessment, vlastní hodnocení kontroly rizik).
Kontrolní činnosti jako opatření zavedená prostřednictvím směrnic a postupů, které
pomáhají zajistit plnění směrnic vedení společnosti za účelem snížení rizik
ohrožujících dosažení cílů a jejich dodržování na všech úrovních organizace,
v různých fázích obchodních procesů a v technologickém prostředí (činnosti, které
jsou svou povahou preventivní či detekční, řada manuálních a automatických
činností, jako jsou oprávnění a souhlasy, ověřování, validace údajů a přezkum
obchodních výsledků). Součástí výběru a rozvoje kontrolních činností je obvykle
oddělení povinností. V případech, kdy není oddělení povinností praktické,
představenstvo volí a rozvíjí alternativní kontrolní činnosti.
Přenos informací a komunikace
Monitorovací činnosti jako průběžná hodnocení, samostatná hodnocení nebo jejich
kombinace za účelem zjištění, zda probíhá a funguje každá z pěti součástí vnitřní
kontroly. Zjištění jsou vzata na vědomí a o nedostatcích je podle potřeby informováno
představenstvo a liniový management.

Vnitřní kontrola probíhá prostřednictvím:






Vlastníků rizik,
Přímých rozhodnutí vedení společnosti a manažerských kontrol,
Plnění a dodržování složek systému řízení a kontroly,
Dodržování vnitřních předpisů, včetně administrativních a účetních postupů,
Plnění funkce zajišťování shody s předpisy (funkce compliance).

Za účelem zlepšení vnitřní kontroly zavedla organizace Směrnici o vykazování
a zveřejňování informací. Tato směrnice popisuje požadavky týkající se podávání zpráv
o solventnosti a finanční situaci (SFCR), pravidelných zpráv pro orgány dohledu (RSR),
kvantitativních výkazů (QRT) a zpráv v rámci koncernu Aegon. Obsahuje informace
o činnostech všech potřebných oddělení, jako je pojistně-matematické oddělení, oddělení
kontrolingu, oddělení řízení rizik a pojistně-matematická funkce, týkající se jejich povinností
a zpracování, ověřování a kontroly dat. Tato směrnice obsahuje časový rámec podávání
zpráv podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II a související datový proces ve
vztahu k výpočtu a konsolidací dat a podávání zpráv.
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Společnost má rovněž zaveden systém na řízení kvality dat, včetně pravidelného podávání
zpráv o kvalitě dat a jeho odchylkách představenstvu společnosti.
Společnost dále v roce 2018 posilovala své vnitřní kontrolní prostředí v rámci celosvětového
projektu Aegon Control Excellence.
Program Control Excellence je zaměřen na 6 hlavních kategorií: vnitřní kontrolní prostřední,
správa a organizace společnosti, nastavení politik a standardů, identifikace a hodnocení
rizik, kontrolní činnosti a reakce na rizika, sledování a podávání zpráv. Tyto kategorie se pak
štěpí na dalších 41 podkategorií.
Společnost i v roce 2018 pokračovala v projektu atestace platných politik a vnitřních
předpisů, tj. způsobu ověření míry a správnosti implementace potřebných vnitřních předpisů.
Atestaci provádí vlastník daného procesu ve spolupráci s funkcí řízení rizik a závěr z ní je
schvalován na úrovni nejvyššího vedení společnosti.

FUNKCE ZAJIŠŤOVÁNÍ SHODY S PŘEDPISY

B.4.2.

Cílem funkce zajištění shody s předpisy je napomoci představenstvu zajistit, že společnost
Aegon bude jednat v souladu s příslušnými právními a regulatorními požadavky a rizikovou
tolerancí společnosti Aegon.

Činnosti
Úkolem funkce zajišťování shody s předpisy je identifikace a hodnocení vývoje v oblasti
regulatorních předpisů a souvisejících rizik integrity, řízení a implementace projektů s cílem
reagovat na regulatorní vývoj (snižování rizik) a sledování a podávání zpráv v oblasti
zajišťování shody se stávajícími předpisy a vnitřními směrnicemi v první linii, aby bylo
zajištěno, že bude společnost Aegon svou činnost vykonávat v rámci své stanovené
tolerance rizik.
Rizika integrity jsou definována jako ohrožení dobré pověsti finanční instituce nebo současné
či budoucí ohrožení kapitálu či výsledků finanční instituce z důvodu nedostatečného zajištění
shody s platnými předpisy, která stanoví příslušné právní a správní předpisy a vnitřní
předpisy společnosti upravující její činnost a zavedená řádná obchodní praxe.
Do funkce zajišťování shody s předpisy spadají následující tematické regulatorní oblasti
(podle předmětu úpravy):


Regulace v oblasti tržního jednání (spravedlivé zacházení se zákazníky),



Obezřetnostní finanční regulace,



Regulace v oblasti jednání Společnosti (zneužívání postavení na trhu, ochrana
údajů, hospodářská a nekalá soutěž),



Regulace v oblasti osobního jednání (střet zájmů, způsobilost a bezúhonnost),



Regulace v oblasti jednání zákazníků,



Regulace v oblasti finanční kriminality (praní špinavých peněz/financování
terorismu, řešení podvodů).
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Úloha vedení společnosti
Odpovědnost za efektivitu organizace společnosti Aegon jako celku vždy nese
představenstvo. Představenstvo je povinno zavést efektivní funkci zajišťování shody
s předpisy, která je zavedena v rámci Řídícího a kontrolního systému.

Povinnosti a úkoly funkce zajišťování shody s předpisy
Funkce zajišťování shody s předpisy působí jako určitý strážce příslušné organizace, jehož
úkolem je identifikovat regulatorní požadavky a ve spolupráci s vedením společnosti Aegon
zajistit, aby byly dodržovány. Funkce zajišťování shody s předpisy se řídí směrnicemi
a postupy společnosti Aegon pro tuto funkci, zejména s vnitřním předpisem týkajícím se
funkce zajišťování shody s předpisy, které jsou součástí řídícího a kontrolního systému,
a souvisejícími vnitřními směrnicemi začleněnými do politiky řízení rizik integrity.
Účelem této funkce je navíc zajistit dodržování platných regulatorních a právních požadavků,
které se na činnost společnosti vztahují, a podpůrně též příslušných externích odborných
standardů či standardů řádné obchodní praxe.
V souvislosti s naplňováním cílů funkce zajišťování shody s předpisy jsou důležité tyto
aspekty:





Poskytování poradenství představenstvu v těchto otázkách:
o (potenciální) dopad regulatorního vývoje na společnost Aegon,
o míra dodržování právních a správních předpisů a příslušných směrnic
koncernu Aegon ze strany společnosti Aegon.
Podpora a pomoc představenstvu a celé společnosti při zavádění, udržování
a začleňování rámce zajišťování shody s předpisy.
Sledování zavádění a účinnosti rámce zajišťování shody s předpisy jménem
představenstva (ve spolupráci s jednotlivými týmy společnosti).

Druhá linie obrany jako funkce řízení rizik nese odpovědnost za:
 Stanovení úrovní rizikové tolerance v souvislosti s riziky integrity.
 Sledování rizik integrity, např. testy klíčových kontrol týkajících se rizik integrity.
 Podávání pravidelných a ad hoc zpráv v této oblasti.
Třetí linie obrany, vnitřní audit, poskytuje nezávislá ujištění ohledně účinnosti vnitřní kontroly
týkající se integrity.
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B.5.

Funkce vnitřního auditu

Místní funkci vnitřního auditu společnosti AEGON řídí interní auditor (IA).
Funkce vnitřního auditu (vnitřní audit) poskytuje podporu představenstvu koncernu, výboru
dozorčí rady pro rizika a audit a vyššímu vedení společnosti při ochraně aktiv, dobré pověsti
a udržitelnosti společnosti Aegon, a to tak, že nezávisle a objektivně hodnotí účinnost
vnitřních kontrol, řízení rizik a procesů řízení a kontroly. Funkce vnitřního auditu představuje
třetí linii obrany.
Vedoucí auditu Společnosti je funkčně a administrativně podřízen vedoucímu auditu
společnosti Aegon pro střední a východní Evropu a výboru dozorčí rady pro audit.
Vnitřní audit má tyto hlavní úkoly a povinnosti:
Vypracovat a realizovat plán auditu na základě rizik, přičemž tento plán každoročně
schvaluje výbor dozorčí rady pro audit a představenstvo koncernu,
• Identifikovat a sjednávat s vedením společnosti příležitosti pro zdokonalení vnitřních
kontrol, řízení rizik a procesů řízení a kontroly a ověřit, že byla tato opatření ke
zdokonalení v přiměřené lhůtě implementována,
• Napomáhat při prošetřování zásadních podezření ohledně podvodných činností nebo
provádět speciální přezkumy či konzultace, které nemusejí být obvykle předmětem
vnitřního auditu, a informovat výbor dozorčí rady pro audit o výsledcích těchto
činností,
• Předkládat výboru dozorčí rady pro audit pravidelné zprávy obsahující souhrnné
informace o dosaženém pokroku a výsledcích ročního plánu auditu a
• Provádět audit týkající se fungování první a druhé linie obrany.
Bude-li to nutné, může být v rámci funkce vnitřního auditu prováděn i audit, který není
obsažen v plánu auditu.
•

Nezávislost a objektivita funkce vni třního auditu
Vnitřní audit plní své povinnosti nezávisle a objektivně v souladu s Mezinárodními standardy
pro profesní praxi vnitřního auditu vydanými Institutem interních auditorů a rovněž v souladu
se směrnicemi a postupy společnosti Aegon. Směrnice o vnitřním auditu rovněž zohledňují
místní profesní standardy provádění auditu.
Vnitřní audit zamezuje jakémukoli střetu zájmů a angažuje odborníky s dostatečnými
znalostmi potřebnými pro posouzení specializované činnosti společnosti. V případě
dočasného nedostatku pracovníků by rovněž mohlo být řešením externí zajišťování činností
vnitřního auditu.
Vedoucí auditu příslušné provozní jednotky je povinen ověřit, že jakékoli osoby, které
nepracují v odděleních vnitřního auditu (například dodavatelé či jiné najímané osoby), mají
dostatečné znalosti, schopnosti a další dovednosti potřebné pro plnění povinností v rámci
vnitřního auditu. Tito pracovníci jsou vhodným způsobem zařazeni do týmu auditu nebo
poskytují podporu interním auditorům jiným způsobem a dodržují principy vnitřního předpisu
týkajícího se vnitřního auditu společnosti Aegon.
Vnitřní audit nevykonává ve společnosti Aegon žádnou provozní agendu a nebude
prověřovat žádnou oblast ani funkci společnosti, jejíž řízení či provoz v nedávné době
zajišťoval, nebo v souvislosti s níž je jiným způsobem ve střetu zájmů.
Za účelem zajištění nezávislosti auditorů a efektivního řízení a kontroly je vedoucí auditu
příslušné provozní jednotky podřízen vedoucímu auditu společnosti Aegon pro střední
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a východní Evropu a rovněž výboru pro audit příslušné provozní jednotky a generálnímu
řediteli příslušné provozní jednotky.
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B.6.

Pojistně-matematická funkce

Zavedení pojistně-matematické funkce (Actuarial Function, AF) je vymezeno ve vnitřním
předpise týkajícím se pojistně-matematické funkce, který je součástí systému řízení
a kontroly schváleného představenstvem v roce 2015 a aktualizovaného během roku 2018.
Pojistně-matematická funkce se skládá z výboru pro řízení rizik a kapitál (Risk & Capital
Committee, RCC) a držitele pojistně-matematické funkce (Actuarial Function Holder, AFH).
Pojistně-matematickou funkci může plnit několik oddělení a pojistných matematiků, avšak
celkovou odpovědnost za tuto funkci nese držitel pojistně-matematické funkce.
Pojistně-matematické činnosti jsou v rámci společnosti AEGON rozděleny na „provozní
pojistně-matematické činnosti“ (1. linie obrany) a „pojistně-matematické činnosti spojené
s dohledem“ (2. linie obrany). Za 1. linii obrany odpovídá pojistně-matematické oddělení,
které je reprezentováno manažerem pojistné matematiky, za 2. linii obrany odpovídá
pojistně-matematická funkce, která je reprezentována držitelem pojistně-matematické
funkce. Cílem rozdělení činností mezi pojistně-matematické oddělení a pojistněmatematickou funkci je snaha vyvarovat se potenciálním střetům zájmu mezi výkonem
provozních pojistně-matematických činností 1. linie a pojistně-matematickým dohledem 2.
linie.
Držitele pojistně-matematické funkce jmenuje představenstvo. Držitel pojistně-matematické
funkce je seniorní pojistný matematik jmenovaný generálním ředitelem a je přímo podřízen
generálnímu řediteli, výboru pro řízení rizik a kapitálu (Risk & Capital Committee, RCC),
představenstvu a dozorčí radě. Vzájemná spolupráce mezi funkcí řízení rizik a pojistněmatematickou funkcí probíhá na úrovni 2. linie obrany prostřednictvím výboru pro rizika
a kapitál.
Minimální požadovaná kvalifikace držitele pojistně-matematické funkce stanovená ve
Směrnici o způsobilosti a bezúhonnosti je splněna. Držitelem pojistně-matematické funkce
společnosti Aegon Czech Republic je plně kvalifikovaný člen České společnosti aktuárů
s více než 15 lety praxe na pozici pojistného matematika v pojišťovnách nabízejících životní
pojištění.
Úkolem pojistně-matematické funkce je podpora zákazníků při zajišťování jejich finanční
budoucnosti a ochrana jiných zájmů zainteresovaných osob, a to v podobě ochrany hodnoty
prostřednictvím proaktivního posuzování aspektů pojistných závazků a souvisejících
položek, včetně ocenění, cenotvorby, využití zajištění a jiných mechanismů za účelem řízení
pojistných závazků.
Cílem pojistně-matematické funkce je napomáhat představenstvu při efektivním plnění jeho
povinností, a to v podobě:
1. zajištění vhodné metodiky a nejlepších odhadů předpokladů za účelem ocenění
závazků firmy a souvisejících položek, včetně postupů, které průběžně zajistí včasný
přezkum a vhodnou úroveň granularity
2. zajištění včasného ocenění a vykázání pojistných závazků a souvisejících položek,
včetně volby oceňovacího přístupu, zohlednění nejistoty a diskreční pravomoci
vedení společnosti, nastavení modelu a jiných relevantních součástí ocenění
3. předkládání pojistně-matematických analýz a doporučení vyššímu vedení
společnosti, a to přinejmenším v souvislosti s těmito otázkami:
• vhodnost dat, předpokladů a metod použitých pro určení technických rezerv
a souvisejících položek, a to včetně položek, u nichž se lze domnívat, že
budou v budoucnu vyžadovat pozornost
• adekvátnost zajištění
• dopad strategických či manažerských rozhodnutí na závazky
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4. podpora vedení společnosti při naplňování efektivní koncepce upisování, včetně
cenotvorby a vývoje produktů, v podobě odborných stanovisek
5. zajištění shody s regulatorními pojistně-matematickým požadavky (na reporting),
včetně místního pojistně-matematického schválení přiměřenosti technických rezerv
(dále také jen rezervy).
Následující zprávy je třeba předložit:
•

Informace o finanční situaci a zjištěných nedostatcích
Pojistně-matematická funkce je povinna informovat o zjištěných nedostatcích
(týkajících se pojistně-matematické funkce) představenstvo a dozorčí radu
a navrhnout opatření za účelem zlepšení situace. V případě, že navrhovaná opatření
nebudou realizována a budoucí vývoj může ohrozit plnění povinností, je pojistněmatematická funkce povinna bezodkladně informovat Českou národní banku.

•

Zpráva pojistně-matematické funkce
Pojistně-matematická funkce vypracovává písemnou zprávu, kterou nejméně jednou
ročně předloží představenstvu a dozorčí radě. V této zprávě je zdokumentována
veškerá činnost pojistně-matematické funkce a její výsledky a jsou v ní jasně uvedeny
veškeré nedostatky, včetně doporučení ke způsobu jejich nápravy.
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B.7.

EXTERNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NEBO ČINNOSTÍ

Ujednání o externím zajištění služeb nebo činností
Ujednání o externím zajištění služeb nebo činností jsou ujednání (v jakékoli formě) mezi
společností Aegon a dodavatelem o tom, že dodavatel bude přímo nebo subdodavatelsky
vykonávat funkci nebo činnost, kterou by jinak mohla vykonávat společnost sama. Jedná se
o externí zajištění klíčových funkcí nebo jakýchkoli pojišťovacích činností.
Společnost Aegon stanovila Rámec rizik z externího zajištění služeb nebo činností, který
upravuje proces externího zajištění od začátku až do konce, tj. od výběru dodavatele,
uzavření smlouvy, průběžné kontroly činnosti dodavatele až po ukončení poskytování služby.
Společnost Aegon vymezila zásadní a důležité funkce nebo činnosti, které jsou pro její
fungování klíčové, neboť by bez příslušné funkce nebo činnosti nebyla schopna poskytovat
pojistníkům své služby. Tyto důležité funkce nebo činnosti nelze zadat externě, pokud by to
mělo podstatný nepříznivý vliv na kvalitu řídícího a kontrolního systému, vedlo by to
k nežádoucímu zvýšení operačního rizika, narušilo by to schopnost orgánů dohledu sledovat
plnění povinností ze strany společnosti Aegon nebo by to mohlo narušit poskytování služeb
pojistníkům na trvale uspokojivé úrovni.
Rámec rizik z externího zajištění služeb nebo činností společnosti Aegon platí pro všechny
externě zadávané činnosti nebo funkce, které by mohly mít za následek vznik významného
rizika. Veškerá významná rizika vyplývající z externího zajištění služeb nebo činností jsou
vhodným způsobem řízena, aby bylo zajištěno, že společnost Aegon schopna bude plnit své
finanční závazky i závazky v oblasti služeb. O významné riziko související s externím
zajištěním služeb nebo činností se jedná v případě, že toto riziko překračuje určitou hodnotu
nebo je jako významné vyhodnoceno vedoucím rizik na základě daných kritérií (význam
externě zajišťované činnosti, pokud jde o její vliv na příjmy a zisk, potenciální dopad externě
zajišťované služby nebo činnosti na zisk, solventnost, likviditu a rizikový profil, potenciální
dopad na dobrou pověst a hodnotu značky, schopnost společnosti Aegon provozovat
obchodní činnost a naplňovat svoji strategii a plány v případě, že by poskytovatel službu
neposkytl, potenciální dopad na kontinuitu obchodní činnosti, bezpečnost informací
a ochranu údajů, náklady na externí zajištění služby nebo činnosti v poměru k celkovým
provozním nákladům společnosti Aegon). Při posuzování významnosti je třeba aplikovat
zásadu proporcionality.
Rámec rizik z externího zajištění služeb nebo činností stanovuje kritéria pro výběr
dodavatele a jeho cílem je zajistit, aby ujednání uzavřená společností Aegon, která mohou
mít za následek vznik významného rizika (tj. rizika klasifikovaného jako závažné a značné)
byla předmětem řádné prověrky, schválení a průběžného sledování. V případě externího
zajišťování svých činností nebo funkcí společnost Aegon zajistí, aby bylo toto externí
zajištění upraveno písemnou smlouvou, která bude splňovat veškeré právní požadavky
a bude umožňovat efektivní plnění všech povinností stanovených zákonem, včetně ochrany
údajů, a aby před uskutečněním externího zajištění jakékoli činnosti či funkce společnosti
Aegon byla řádně informována Česká národní banka.
V roce 2018 s společnost Aegon nechala externě zajistit funkci interního auditu. O této
skutečnosti byla česká národní banka jako orgán dohledu řádně informována.

Ujednání o externím zajištění služeb nebo činností v rámci koncernu
Rámec rizik z externího zajištění služeb nebo činností se rovněž vztahuje na externí zajištění
služeb nebo činností v rámci koncernu. V případě externího zajištění služeb nebo činností
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v rámci koncernu (tj. kdy dodavatelem je právnická osoba jakožto jediný vlastník společnosti
Aegon) může být prověření dodavatele méně podrobné, pokud s ním je provozní jednotka
blíže seznámena a má nad ním dostatečnou kontrolu či může ovlivňovat jeho jednání.
Společnost Aegon však i v případě smluv o externím zajištění služeb nebo činností vyžaduje
uzavření písemné smlouvy včetně smlouvy o úrovni služeb (SLA), je-li relevantní, stanovující
povinnosti a odpovědnost obou stran.
Společnost Aegon má uzavřenu významnou smlouvu o externím zajištění služeb nebo
činností v rámci koncernu, a to se správcem aktiv společnosti Aegon – Aegon Asset
Management (AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., se sídlem na adrese 1091
Budapešť, Üllői út 1., Maďarsko). Tato společnost řídí investice pro pojišťovny v rámci
koncernu Aegon na základě investičních oprávnění a jejím jediným vlastníkem je koncern
Aegon Tento dodavatel a společnost Aegon uzavřeli písemnou smlouvu, přičemž Česká
národní banka byla o této skutečnosti informována v souladu s příslušnými právními
předpisy.
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B.8.

OSTATNÍ INFORMACE

POSUZOVÁNÍ PŘIMĚŘENOSTI
Představenstvo společnosti Aegon každoročně provádí hodnocení adekvátnosti systému
řízení a správy Společnosti (tzv. System of Governance) a nastavení řídícího a kontrolního
systému. Představenstvo za reportovaný rok 2018 považuje nastavení řídícího a kontrolního
systému jako adekvátní z pohledu složitosti a rozsahu provozovaných činností a rizik
s těmito činnostmi souvisejícími.
Systém řízení a správy Společnosti je popsán v rámci dokumentu Řídící a kontrolní systém,
který popisuje všechny poradní výbory a jejich statuty, definuje statuty klíčových funkcí
a související tok informací. Systém správy a řízení odpovídá počtu zaměstnanců Společnosti
a velikosti Společnosti. Společnost má zaveden Výbor pro řízení rizik a kapitálu, který
čtvrtletně podává zprávy o rizicích představenstvu a dozorčí radě Společnosti. Rezervní
výbor rovněž podporuje proces řízení rizik ve Společnosti. Pojistně-matematická funkce na
úrovni druhé linie obrany přispívá k procesu řízení rizik ve Společnosti a procesu ORSA na
každodenní bázi. Klíčové funkce jsou dostatečně personálně vybaveny a vzájemně
spolupracují.
Představenstvo společnosti Aegon nese konečnou odpovědnost za nastavení systému řízení
rizik a funkce zajištění souladu s předpisy. Držitel klíčové funkce řízení rizik je přímo
podřízen generálnímu řediteli CEO a na úrovni regionu ACE CRO, stejně jako držitel funkce
zajištění shody s předpisy je přímo podřízen generálnímu řediteli CEO a na úrovni regionu
ACE řediteli compliance. Společnost má v rámci řídícího a kontrolního systému definováno
vlastnictví rizik na straně první linie obrany.
Řídící a kontrolní systém je předmětem každoročního přezkumu ze strany vnitřního auditu
a je každoročně dokumentován v rámci příslušné auditní zprávy. Podle výsledku vnitřního
auditu za rok 2018 je řídící a kontrolní systém efektivní.
Společnost dále spolupracuje v rámci skupiny Aegon na projektu „Control of Excellence“ na
posílení kontrolního prostředí, kde veškeré dohodnuté akční plány byly v roce 2018
dodrženy.
Představenstvo v roce 2018 neidentifikovalo žádné materiální nedostatky v nastavení
systému řízení a správy Společnosti.
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C.

RIZIKOVÝ PROFIL

Obecně
Společnost Aegon jako pojišťovna přijímá a řídí riziko ve prospěch svých zákazníků a jiných
zainteresovaných osob. Společnost je tak vystavena řadě upisovacích, tržních, úvěrových
a operačních rizik a rizik likvidity. Systémy řízení rizika a kontroly Společnosti jsou navrženy
tak, aby zajistily řízení těchto rizik účinným a efektivním způsobem, v souladu se svou
celkovou strategií Společnosti.
Strategie řízení rizik Společnosti je základem pro cílový rizikový profil společnosti Aegon
a současně podporuje obchodní strategii společnosti Aegon. Cílový rizikový profil je určen na
základě potřeb zákazníků, schopnosti Společnosti řídit riziko, rizikové preference Společnosti
a skutečností, zda je k dispozici dostatečná kapacita pro přijetí rizika. Klíčovými vstupy pro
určení rizikových preferencí jsou očekávané výnosy, sladění zájmů společnosti Aegon,
protistrany a zákazníka, stávající vystavení rizikům a jiné charakteristiky rizika, jako je
diverzifikace, závažnost rizika v rámci mimořádné tržní události a rychlost, s jakou se rizika
mohou odrazit v kapitálové pozici, likviditní pozici a čistých příjmech Společnosti. Kromě
cílového rizikového profilu jsou stanoveny rizikové tolerance a limity rizik s cílem zajistit, aby
si Společnost vždy zachovala takovou solventnost a likviditu, aby žádný potenciálně
představitelný scénář nemohl způsobit neschopnost Společnosti plnit své závazky vůči
pojistníkům.
Strategie řízení rizik je nedílnou součástí řídícího a kontrolního systému a bere v úvahu
proporcionalitu ve vztahu k povaze, rozsahu a složitosti činností Společnosti.
Výsledky rizikové preference jsou převedeny do podoby cílového rizikového profilu v rámci
limitů rizika (které odrážejí rizikovou toleranci Společnosti).
Základem pro stanovení cílového rizikového profilu je následující škála:
Opportunity Zone
0%

Target Zone
50%

Warning Zone
80%

Violation
100%

Střední pásmo cílového rizikového profilu je stanoveno jako 65 % limitů rizik. Pro rizika typu
„dislike“(tzn.pro Společnost nepřípustná), Společnost nestanovuje v rámci rizikové
preference zónu příležitosti. V případě těchto typů rizika je hlášena „zelená“ v případě, že
ERC je nižší než 80 % limitu rizik. Limity rizik v případě těchto rizik odrážejí částku, která je
potřeba za účelem podpory obchodní strategie.

Vývoj v roce 2018 v porovnání s rokem 2017
Vyhodnotíme-li rizikový profil z pohledu struktury podle typů rizik, zůstávají v Opportunity
Zone (zóna příležitostí) všechna upisovací rizika typy mortalita, morbidita a dlouhověkost
(nově i riziko nákladů a úvěrové riziko), zatímco v Target Zone (cílové zóně) se nacházejí
typy rizik jako úrokové, měnové a akciové riziko (stejně jako v roce 2017).
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Risk Type

Risk Mapping

Credit – default/migration + spread

IR1 d/m + s

Credit - spread

IR1 s

Equity

IR2 + IR5

Alternative investment

IR3

Counterparty

IR4

Interest Rate Risk

MR1 + MR2

Currency Risk

MR3

Mortality P

UR1P

Morbidity P

UR2P

Mortality C

UR1C + UR2C

Morbidity C

UR1C + UR2C

Longevity P

UR1P

Policyholder behavior P+C

UR3P + C

P&C u/w

UR4P

P&C cat

UR4C

Expense

UR5

Operational Risk

OR

Total undiversified (after tax)
Diversification benefit
Total diversified
EAC
ERC/EAC

FY2018
36 001
48 544
814
3 792
168 659
46 945
106 470
254 785
57 256
72 450
0
713 549
0
0
89 452
177 635
1 776 351
56,00%
781 594
3 011 931
25,95%

Opportunity
Zone
<42 700
<0
NA
NA
<10 700
NA
NA
<170 600
<319 800
<74 600
<106 600
<21 300
<799 600
NA
NA
<117 300
NA

Target
Warning Zone
Zone
42 700 - 68 200
68 200 - 85 300
0- 0
0- 0
<68 200
68 200 - 85 300
<17 000
17 000 - 21 300
10 700 - 17 000
17 000 - 21 300
<221 800
221 800 - 277 200
<102 300
102 300 - 127 900
170 600 - 272 900
272 900 - 341 100
319 800 - 511 700
511 700 - 639 600
74 600 - 119 400
119 400 - 149 200
106 600 - 170 600
170 600 - 213 200
21 300 - 34 100
34 100 - 42 600
799 600 - 1 279 300 1 279 300 - 1 599 100
NA
NA
NA
NA
117 300 - 187 600
187 600 - 234 500
<341 100
341 100 - 426 400

Risk Limits
(2019)
85 300
0
85 300
21 300
21 300
277 200
127 900
341 100
639 600
149 200
213 200
42 600
1 599 100
0
0
234 500
426 400
4 264 000
56,00%
1 876 160
3 026 199
62,00%

Oproti uplynulému roku 2018 se navyšuje pro rok 2019 cílený poměr ERC/EAC z 60% na
62% (pro rok 2018 to bylo z 58% (2017) na 60% (2018)), což je v souladu se Strategií řízení
rizik každoročně tento poměr zvyšovat o 2% až na celkových 70%.
Pro srovnání s expozicemi roku 2017 pro rok 2018 se snížila aktuální expozice vůči riziku
Investment & Counterparty Risk z 5,3% ERC na 5,0% ERC (2019 Risk Limit 5%) a zvýšila
aktuální expozice vůči Mismatch Risk z 10,4% ERC na 12,1% ERC (2019 Risk Limit 9,5%),
a lehce poklesla aktuální expozice vůči Underwriting Risk ze 74,2% ERC na 72,8% ERC
(2019 Risk Limit 75,5%).
Risk Category
Investment & Counterparty
Mismatch
Underwriting
Operational
TOTAL

Risk Balance
Current risk profile
5,0%
12,1%
72,8%
10,0%
100%

Risk Balance
Targeted risk profile
4,4%
6,4%
82,5%
6,7%
100%

Risk Balance
Risk limits
5,0%
9,5%
75,5%
10,0%
100%

Z pohledu celkového cílového rizikového profilu (targeted risk profile) a na základě risk/return
preferencí chceme i nadále omezovat Investment & Conterparty Risk (nechtěné riziko podle
risk/return preferencí), a současně Mismatch Risk (kde aktuální expozice narostla).
Stále máme prostor využívat potenciál Underwriting risk (námi chtěné riziko nesoucí výnos
podle risk/return preferencí), v souladu se strategií řízení rizik, resp. pohybujeme se na dolní
hranici rozpětí limitů Target Zone (cílová zóna).
Pro rok 2019 existuje tedy prostor v obchodní strategii pro další rozvoj produktů a adekvátní
„uvolnění“ podmínek pro Underwriting Risk (ceteris paribus), podobně jako tomu bylo v roce
2018.
Další oddíly kapitoly obsahují kvalitativní a kvantitativní informace týkající se rizikového
profilu společnosti Aegon jednotlivě pro konkrétní rizika.
V každém z uvedených oddílů jsou u každého rizika samostatně popsány příslušné techniky
pro snižování rizik.
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C.1 Upisovací riziko,
C.2 Tržní riziko,
C.3 Úvěrové riziko,
C.4 Riziko likvidity,
C.5 Operační riziko a
C.6 Ostatní významná rizika.

Zásada obezřetného jednání
Společnost musí zajistit uplatňování zásad, v souladu s nimiž jsou investována její aktiva,
konkrétně pak zásady obezřetného jednání.
Společnost se řídí těmito zásadami:
a) Řízení investičního rizika
Společnost definuje své vlastní ukazatele klíčových rizik:






Investiční riziko a riziko selhání protistrany,
Úrokové riziko,
Měnové riziko,
Riziko likvidity,
Strategie Společnosti v oblasti řízení aktiv a závazků a proces vzniku investičních
oprávnění.

Veškerá uvedená rizika řeší Rámec pro řízení finančních rizik Společnosti, který je
pravidelně aktualizován.
Smlouva o správě portfolia mezi společností Aegon a správcem aktiv řeší následující zásady
obezřetného jednání: péče, dovednosti a delegování a monitorovací povinnost.
Investiční strategie řeší zásadu diverzifikace.
Koncepce výběru fondu se zabývá kmenem investičního životního pojištění a řeší zásady
obezřetného jednání: povinnost chránit zájmy pojistníků a oprávněných osob a monitorovací
povinnost.
Směrnice o správě a řízení aktiv Společnosti se zabývá pravidelným zadáváním výběrových
řízení v souvislosti s činnostmi správy aktiv, které je podstatnou součástí zásady
obezřetného jednání.
b) Posuzování nerutinních investičních činností
Touto zásadou se zabývá aktuální investiční strategie.
c) Bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost investičních portfolií
Touto zásadou se zabývá podávání pravidelných zpráv v oblasti řízení aktiv
a závazků.
d) Střet zájmů
Touto zásadou se zabývá smlouva o správě portfolia uzavřená mezi společností
Aegon a správcem aktiv.
e) Aktiva nepřijatá k obchodování na regulovaném finančním trhu
Správce aktiv pravidelně sleduje objem aktiv společnosti Aegon, která nejsou
obchodována na regulovaném finančním trhu (nekótované cenné papíry), přičemž
tento objem může dosáhnout nanejvýš 5 % portfolia pojišťovny.
f) Deriváty
Účinné zajištění (hedging) i další otázky související s deriváty jsou popsány v Politice
společnosti Aegon o používání derivátů. Tato politika popisuje důvody, sledování
a odpovědné osoby v oblasti derivátových transakcí.
g) Sekuritizované nástroje
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Společnost Aegon neinvestuje do sekuritizovaných a nelikvidních nástrojů, jak je
uvedeno v aktuální investiční strategii.
Podle aktuální investiční strategie investuje společnost Aegon do těchto aktiv:





Nástroje s pevným výnosem (státní cenné papíry, dluhopisy, kryté dluhopisy
a směnky se splatností delší než 1 rok),
Nástroje peněžního trhu (státní cenné papíry, dluhopisy, kryté dluhopisy a směnky se
splatností kratší než 1 rok),
Podílové fondy (pokrývající rezervu pro investiční životní pojištění),
Deriváty pro účely zajištění (měnové spoty, měnové forwardy, měnové swapy).

Společnost Aegon nevyužívá žádné dohody o zajištění a neuzavírá žádné dohody
o úvěrech, transakce týkající se zápůjčky cenných papírů (jako zapůjčitel či vydlužitel) ani
dohody o zpětném odkupu a zpětném odprodeji cenných papírů.
Investiční strategie se stanovuje na základě posouzení aktiv a závazků. Všeobecným cílem
je maximalizace celkové návratnosti investic za účelem poskytnutí dostatečných finančních
prostředků pro současné a předpokládané závazky z pojistného plnění v rámci limitů úrovně
portfoliového rizika, která bude v souladu se zásadou obezřetného jednání. Investiční
omezení jsou pravidelně aktualizována a vyplývá z nich příslušný mix alokace aktiv
a zajištění.
Základní součástí celkového finančního plánování a procesu alokace kapitálu Společnosti
Aegon je řízení likvidity. Rámec pro řízení finančních rizik Společnosti stanovuje postupy,
jejichž cílem je dosáhnout profilu likvidity, jenž bude v souladu se zásadou obezřetného
jednání.
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C.1.

KATEGORIE RIZIK

C.1.1.

Upisovací riziko

Popis upisovacího rizika
Upisovací riziko (Underwriting risk, UR), někdy také označované jako „pojistné riziko“, vzniká
v důsledku odchylek od předpokladů použitých v rámci oceňování produktů. Jedná se
obvykle o pojistně-matematické předpoklady, které se týkají chování pojistníků a pojistných
událostí. Upisovací riziko je výsledkem jak nepřesností v prognózách peněžních toků, pokud
jde o závazky, v průběhu několika budoucích období, tak i fluktuací výskytu pojistných
událostí.
Upisovací riziko lze rozdělit na pět samostatných typů rizik: riziko úmrtnosti (UR1), riziko
nemocnosti (UR2), riziko chování pojistníků (UR3), riziko pojištění majetku a odpovědnosti
(UR4) a riziko nákladů (UR5). S výjimkou rizika UR4 jsou všechna tato rizika pro společnost
Aegon relevantní a jsou popsána níže.
Riziko úmrtnosti UR1
Riziko úmrtnosti vyplývá z ekonomických ztrát v důsledku úrovní úmrtnosti, které se odchylují
od očekávání. Pojistníci jsou obvykle seskupováni do různých tříd, kdy u každé z nich se
očekává obdobná úmrtnost. Pro každou kategorii jsou poté stanoveny předpoklady založené
na nejlepším odhadu. Společnost Aegon je vystavena riziku, že předpoklady založené na
nejlepším odhadu jsou nesprávné.
Z pohledu společnosti Aegon je důsledkem rizika UR1 zvýšené vyplácení pojistného plnění
pojistníkům.




V rámci činnosti Společnosti v oblasti životního pojištění (tj. rizikového životního
pojištění a jiných produktů ochrany pro případ úmrtí) představuje UR1 riziko, že
úmrtnost je vyšší, než činil předpoklad.
V rámci činnosti Společnosti v oblasti okamžitých rent (produkty pojištění dlouhodobé
péče) představuje UR1 riziko, že bude úmrtnost nižší, než se předpokládalo. Toto
riziko je označováno jako riziko dlouhověkosti, neboť Společnost je vystavena riziku
prodloužení délky života.

Riziko nemocnosti (UR2)
Riziko nemocnosti vyplývá z ekonomických ztrát v důsledku úrovní nemocnosti, které se
odchylují od očekávání. Důvodem těchto odchylek mohou být změny v míře úrazů,
onemocnění, invalidity a chorob. Stejně jako u rizika UR1 jsou pojistníci obvykle seskupováni
do různých tříd, kdy u každé z nich se očekává obdobná nemocnost. Pro každou z těchto tříd
jsou pak stanoveny předpoklady.
Riziko UR2 je typické pro úrazové pojištění, pojištění invalidity, zdravotní pojištění a produkty
ochrany před závažnými onemocněními. V případě těchto produktů zvýšený výskyt zvyšuje
pravděpodobnost pojistných nároků. V případě řady produktů je významným zdrojem
expozice jak zvýšená četnost, tak i závažnost pojistných událostí.
Riziko chování pojistníků (UR3)
Riziko chování pojistníků vyplývá z ekonomických ztrát v důsledku chování pojistníků, které
se odchyluje od očekávání. Pojistné smlouvy obvykle poskytují pojistníkům řadu možností,
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které pojistníci mohou, avšak nemusí využít. UR3 představuje riziko, že se skutečné chování
pojistníků bude lišit od předpokládaného využití možností, které mají pojistníci k dispozici.
Prognózy peněžních toků, pokud jde o závazky, zahrnují předpoklady týkající se storen,
částečných odkupů, placení pojistného a využití dalších možností, které mají pojistníci
k dispozici. Stejně jako u rizika UR1 jsou pojistníci obvykle seskupováni do různých tříd,
kdy u každé z nich se očekává obdobné chování. Pro každou z těchto tříd jsou pak
stanoveny předpoklady.
Součástí většiny pojistných smluv jsou volby pojistníků, u nichž je třeba stanovit předpoklady.
Všechny volby pojistníků musí být při výpočtu rizika UR3 zohledněny. Může se jednat
například o následující volby:




Zrušení smlouvy,
Částečný odkup,
Převod smlouvy do splaceného stavu.

Riziko pojištění majetku a odpovědnosti (UR4)
Tuto kategorii rizika společnost Aegon nevyužívá, neboť nenabízí tato neživotní pojištění.
Riziko nákladů (UR5)
Riziko nákladů představuje riziko, že se v budoucnu mohou změnit náklady související se
správou pojistných smluv.
Existují různé druhy rizik nákladů:




Riziko vyšších nákladů v důsledku vyšší inflace: jde o riziko, že dojde k rychlejšímu
zvýšení nákladů v důsledku inflace, než je předpokládáno v rámci výpočtu tržní
hodnoty závazků.
Riziko úrovně nákladů: jde o riziko, že dojde k neočekávaným změnám nákladů na
správu platných pojistných smluv (za předpokladu, že se nezmění velikost portfolia
oproti předpokladům založeným na nejlepším odhadu). Toto riziko proto odpovídá
navýšení celkových nákladů rozložených mezi totéž množství pojistných smluv – tj.
navýšení nákladů na pojistnou smlouvu.

Posuzování upisovacího rizika
Společnost Aegon monitoruje a řídí své upisovací riziko podle druhu upisovacího rizika. Jsou
prováděny analýzy pohybů v zisku a rezervách pro odhalení zdroje jakékoli významné
odchylky skutečných výsledků od výsledků očekávaných. Společnost rovněž provádí analýzy
týkající se předpokladů upisovacích rizik na základě historických dat. Společnost je rovněž
schopna průběžně snižovat úroveň nákladů (v určitých mezích), čímž dosáhne snížení
nepříznivé odchylky nákladů.
Společnost Aegon každoročně ve čtvrtém čtvrtletí přezkoumává své pojistně-matematické
a ekonomické předpoklady. V rámci neustálé snahy o vynikající provozní výsledky navíc
Společnost podle potřeby přezkoumává a zdokonaluje své modely.
Pokud jde o všechna upisovací rizika, společnost Aegon řídí rizika tak, že pravidelně
přezkoumává získané zkušenosti, drží kapitál pro případy nejhoršího scénáře, sleduje
vystavení rizikům na základě limitů rizik (které jsou stanovovány v souladu se strategií řízení
rizik) a aktivně vyhledává příležitosti pro snižování rizik (vhodné zajištění v případě rizik
úmrtnosti a nemocnosti, retenční programy v případě rizika stornování smlouvy, řízení
nákladů v případě rizika nákladů).
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Koncentrace rizik
Ke koncentraci rizik v souvislosti s upisováním dochází v případě, že je Společnost
vystavena malému počtu pojistných smluv velkého rozsahu. V takové situaci se skutečná
pojistná plnění mohou značně lišit od očekávaných pojistných plnění. Plnění z jednotlivé
pojistné smlouvy nebudou nikdy odpovídat očekávání, například na základě pojistné smlouvy
plnění poskytnuto buď bude, nebo nebude, zatímco očekávání předpokládá průměrné
plnění. V případě, že bude počet pojistných smluv dostatečný, nebude tento rozdíl podstatný,
jelikož skutečná plnění budou v souhrnu odpovídat očekávaným plněním.
Ve společnosti Aegon je riziko koncentrace v souvislosti s upisováním řízeno používáním
limitů vlastního vrubu, což znamená, že v případě pojistných smluv přesahujících určitou
úroveň expozice je nutné riziko zajistit. Úrovně vlastního vrubu jsou voleny tak, aby pro
zbývající expozici odchylka od očekávaných plnění nebyla v poměru k velikosti rozvahy
Společnosti podstatná.
Nejvýznamnějším rizikem v rámci solventnostního kapitálového požadavku je životní
upisovací riziko, přičemž klíčovým rizikem je riziko storen. Celkové rozdělení solventnostního
kapitálového požadavku Společnosti ke dni 31. prosince je popsáno níže:

Přibližně 72 % solventnostního kapitálového požadavku tvoří zdravotní upisovací riziko, kdy
nejzásadnějším samostatným rizikem je riziko storen, které tvoří 44 % z celkového
solventnostního kapitálového požadavku před diverzifikačním efektem.

Snižování rizik
Upisovací riziko představuje riziko vzniku finančních ztrát z neekonomických předpokladů,
kdy se realita může odchylovat od očekávání (ve smyslu průměru a volatility), jako jsou
úmrtnost, nemocnost, chování pojistníků a náklady vyplývající ze správy pojistných smluv.
Ve společnosti Aegon je upisovací riziko snižováno prostřednictvím různých procesů řízení
rizika:
Proces underwritingu (upisování)
Underwriting je klíčový nástroj řízení rizik, jehož cílem je výběr či kontrola jednotlivých
opatření za účelem řízení rizika úmrtnosti, dlouhověkosti, nemocnosti a chování pojistníků.
V rámci underwritingu se stanovuje, zda by potenciálnímu pojištěnému mělo být poskytnuto
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krytí, zda jsou potřeba výluky nebo změny krytí a zda je vhodné aplikovat dodatečné
přirážky, nebo standardní podmínky. Underwriting probíhá v souladu s interní směrnicí pro
proces underwritingu, která stanovuje pravidla a rozsah underwritingu, kontroly v rámci
celého procesu, atd.
Proces likvidace škod
Pojistné plnění je výsledkem rizik v individuálních případech. Je-li na základě určité pojistné
smlouvy uplatněn pojistný nárok, je třeba provést vyhodnocení za účelem zjištění, zda byly
splněny podmínky pojistné smlouvy pro výplatu pojistného plnění. Jestliže důkazy prokáží
potenciální neposkytnutí relevantních informací nebo podvodné nároky, je provedeno další
šetření. Společnost má Škodní manuál, který řeší mimo jiné tyto otázky: jak jsou nároky
posuzovány a jak je vypláceno pojistné plnění, jak jsou dodržovány příslušné předpisy, jaké
jsou postupy za účelem identifikace podvodných nároků a řešení sporů ohledně nároků.
Proces revize předpokladů
Společnost Aegon je povinna sestavit a udržovat katalog upisovacích předpokladů, který
obsahuje veškerá upisovací rizika, jež by mohla mít dopad na finanční výsledky Společnosti.
Předpoklady jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány, přičemž frekvence tohoto
přezkumu se řídí významností. Přezkum významných předpokladů je třeba provádět
nejméně jednou ročně.
Limity upisovacího rizika
Strategie řízení rizik společnosti Aegon stanovuje limity rizikové tolerance pro každý typ
rizika, včetně upisovacích rizik. Tyto limity stanovují maximální riziko, kterému je společnost
Aegon ochotna se vystavit. Společnost sleduje skutečnou rizikovou expozici (měřenou na
základě hrubého ekonomického požadovaného kapitálu), přičemž vedení Společnosti by
mělo učinit opatření v případě, že budou tyto limity překročeny. Kromě limitů rizikové
tolerance Společnost řeší „koncentraci“ rizika na jednoho pojištěného prostřednictvím limitu
vlastního vrubu na jednoho pojištěného. Expozice vůči několika pojištěným s mnohem vyšší
čistou rizikovou částkou, než je průměr v kmeni, může mít za následek další volatilitu
výsledků. Limit vlastního vrubu snižuje vliv procesního rizika a rovněž zvyšuje stabilitu
výsledků.

Citlivost vůči riziku
Citlivost představuje zvýšení či snížení měr úmrtnosti (očištěných od dlouhověkosti)
a nemocnosti oproti nejlepšímu odhadu. Zvýšení měr úmrtnosti vede ke zvýšení úrovně
pojistného plnění a pojistných nároků. V citlivosti se odráží dopad transakcí spočívajících
v prodeji investic, které jsou potřebné pro pokrytí vyššího záporného peněžního toku, na
čisté příjmy a vlastní kapitál. Změna skutečné zkušenosti s mírou úmrtnosti či nemocnosti
nemusí vést ke změně předpokladů, které jsou základem pro měření pojistných závazků,
neboť se vedení Společnosti může domnívat, že jde o dočasnou změnu. Poskytovatelé
životního pojištění jsou rovněž vystaveni riziku dlouhověkosti. Prodloužení délky života oproti
délce života předpokládané společností Aegon v době úpisu má negativní vliv na její
výsledky. Aegon prozatím neprovádí analýzu citlivosti v souvislosti s rizikem dlouhověkosti.
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C.1.2.

Tržní riziko

Popis tržního rizika
Změny na finančních trzích mohou mít negativní vliv na ziskovost a vlastní kapitál
Společnosti, nové prodeje a množství aktiv ve správě.
Vystavení vůči akciovým, nemovitostním a kurzovým rizikům existuje jak u aktiv, tak
u závazků. Expozice vůči aktivům je tvořena prostřednictvím přímých investic, kdy
Společnost nese v plném nebo převážném rozsahu riziko volatility návratnosti a riziko
investiční výkonnosti. Expozice ve vztahu k trhu je rovněž přítomna u účtů pojistníků s
pojistnými a investičními smlouvami (jako jsou produkty investičního životního pojištění), kdy
jsou finanční prostředky investovány do akcií, dluhopisů a nemovitostí (v různých měnách).
Úrokové riziko
Kolísavost úrokových sazeb nebo trvale nízké míry úrokových sazeb mohou mít negativní
vliv na ziskovost Společnosti.
V obdobích trvale nízké míry úrokových sazeb, jak tomu bylo v posledních letech, nemusí být
Společnost schopna zachovat si své marže v důsledku minimálních záruk úrokových sazeb
a minimálních zaručených sazeb připsaných klientům, upravených v pojistných smlouvách.
Rovněž zisk z investic může být nižší, neboť je pravděpodobné, že zisk z úroků u nových
investic s pevným výnosem poklesl spolu s tržními úrokovými sazbami. Dlouhodobě nízké
úrokové sazby mohou mít za následek prodloužení lhůt splatnosti závazků vůči pojistníkům
oproti původním odhadům, a to zejména z důvodu nižší míry storen pojistných smluv. Platné
smlouvy o životním pojištění mohou být pro spotřebitele relativně atraktivnější. Většina aktiv,
které jsou podkladem pro pojistné závazky, je investována do cenných papírů s pevným
výnosem. Společnost řídí své investice s ohledem na řadu faktorů, včetně vztahu mezi
předpokládanou dobou trvání jejích aktiv a závazků.
Měnové riziko
Výsledky vykazované Společností mohou být ovlivněny výkyvy směnných kurzů. Měnové
riziko je u investičních portfolií, která jsou podkladem pro pojistné závazky, řízeno s využitím
zásad souladu mezi aktivy a pasivy.
Měnové riziko u dluhopisů nevztahujících se ke klientským závazkům je zajištěno pomocí
měnových forwardů. Forwardy jsou během životnosti klientského závazku drženy průběžně.
Podílové listy nevztahující se ke klientským závazkům (také nazývané tzv. UL přebytek)
nejsou zajišťovány. Tento podíl je zanedbatelný.
Akciové riziko
Expozice ve vztahu k trhu je rovněž přítomna u účtů pojistníků s pojistnými a investičními
smlouvami (jako jsou produkty investičního životního pojištění), kdy jsou finanční prostředky
investovány do akcií (v různých měnách).
Nemovitostní riziko
Expozice ve vztahu k trhu je rovněž přítomna u účtů pojistníků s pojistnými a investičními
smlouvami (jako jsou produkty investičního životního pojištění), kdy jsou finanční prostředky
investovány nemovitostí (v různých měnách).
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Koncentrace rizik
Fluktuace akciových, nemovitostních a kapitálových trhů by mohly ovlivnit ziskovost
a kapitálovou pozici Společnosti, avšak vzhledem k tomu, že Společnost provozuje činnost
v oblasti investičního životního pojištění, neexistuje typicky prostřednictvím přímých
akciových investic expozice aktiv vůči riziku koncentrace v případě volatility návratnosti
a rizika investiční výkonnosti.

Snižování rizik
Společnost rovněž využívá pro řízení tržních rizik výbor pro řízení aktiv a pasiv a investic
(Asset Liability Matching and Investment Committee, ALCO).

Citlivost vůči riziku
Citlivost vlastního kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku na změny na
akciových trzích odráží změny v tržní hodnotě portfolia Společnosti. Vzhledem k výše
uvedenému a k zanedbatelnému dopadu z roku 2016, v roce 2017 a 2018 žádné kalkulace
nebyly provedeny.

C.1.3.

Úvěrové riziko

Popis úvěrového rizika
Úvěrovým rizikem se rozumí riziko fluktuace tržní ceny investic s pevným výnosem z důvodu
změny finanční situace dlužníka nebo rizikového apetitu na trhu pro tento druh rizika.
Úvěrové riziko se může projevit třemi způsoby: rozšíření úvěrového rozpětí, migrace ratingu
a selhání. Hlavním faktorem ovlivňujícím riziko je rozšíření úvěrového rozpětí, relevantní jsou
však i selhání a snížení ratingu. U produktů hlavního účtu nese Společnost typicky riziko
výkonnosti investic odpovídající návratnosti jistiny a úroků. Společnost je vystavena
úvěrovému riziku spojenému s jejím portfoliem cenných papírů s pevným výnosem
(dluhových cenných papírů) na hlavním účtu a zajistnými smlouvami se zajišťovnami. Může
se také stát, že finanční instituce, která je protistranou u derivátů, nesplní své závazky.
Selhání emitentů a jejich protistran ve vztahu k plnění jejich finančních závazků může být
způsobeno mimo jiné úpadkem, nedostatkem likvidity, poklesem na trhu nebo přerušením
provozu, přičemž se může ukázat, že jimi poskytnuté zajišťovací nástroje či jistoty nejsou
dostatečné ke krytí jejich závazků v okamžiku selhání. Kromě toho je Společnost nepřímo
vystavena úvěrovému riziku u investičního portfolia sloužícího jako podklad pro závazky
jednotlivých klientů. Změny úvěrového rizika mohou vést ke snížení hodnoty fondu
a následnému snížení budoucí profitability.

Hodnocení úvěrového rizika
Posuzujeme úvěrové riziko a riziko koncentrace u státních dluhopisů:
U sub kategorií rizika zachycujících úvěrové riziko (úvěrové rozpětí, koncentrace a selhání
protistrany) závisí rizikové náklady na úvěrovém hodnocení daného nástroje nebo
protistrany. U státních dluhopisů vydaných státními bankami členských států
a denominovaných v místní měně je rizikový faktor stanovený podle standardního vzorce
roven nule. Ve skutečnosti však existuje riziko selhání jednotlivých členských států, které
není při výpočtu pomocí standardního vzorce kryto.
Podle rozdělení portfolia aktiv je prakticky celé portfolio tvořeno českými státními dluhopisy
drženými do splatnosti. Expozice ve vztahu ke státním dluhopisům jiných členských států
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je zanedbatelná. S ohledem na stávající a plánovanou strukturu aktiv a skutečnost, že
Společnost považuje možnost selhání České republiky za velmi nepravděpodobnou, je toto
riziko považováno za nepodstatné a Společnost nevyčísluje úvěrové riziko a riziko
koncentrace pro dluhopisy držené v rámci portfolia do splatnosti (HTM).
Úvěrový rating
V předchozích letech byly úvěrové ratingy zveřejňovány podle hierarchie S&P, Moody’s,
Fitch. Společnost používá složený úvěrový rating, který vychází z kombinace úvěrových
ratingů vydaných výše uvedenými ratingovými agenturami. Jako úvěrový rating se použije
externí nebo interní rating, podle toho, který z nich je nižší.
Společnost sleduje pravidelně na úrovni koncernu průmyslová odvětví a jednotlivé dluhové
nástroje z hlediska případných ukazatelů znehodnocení. Těmito ukazateli může být jeden či
více z následujících faktorů:







Zhoršující se poměr tržní ceny akcie a její účetní hodnoty,
Zvyšující se rizikové faktory v daném odvětví,
Zhoršující se finanční situace emitenta,
Porušení smluvních závazků emitentem,
Vysoká pravděpodobnost úpadku emitenta, nebo
Snížení úvěrového ratingu uděleného mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou.

Konkrétní cenný papír je považován za znehodnocený, pokud bylo zjištěno, že nebudou
uhrazeny všechny splatné částky (jistina i úroky) v souladu s harmonogramem sjednaným ve
smlouvě.

Koncentrace rizik
Podle rozdělení portfolia aktiv je prakticky celé portfolio tvořeno českými státními dluhopisy
drženými do splatnosti. Expozice ve vztahu ke státním dluhopisům jiných členských států je
zanedbatelná. S ohledem na stávající a plánovanou strukturu aktiv a skutečnost, že
Společnost považuje možnost selhání České republiky za velmi nepravděpodobnou, je toto
riziko považováno za nepodstatné a Společnost nevyčísluje úvěrové riziko a riziko
koncentrace pro dluhopisy držené v rámci portfolia do splatnosti (HTM).

Snižování rizik
Společnost řídí rizikovou expozici podle jednotlivých protistran, sektorů a druhů aktiv, včetně
hotovostních pozic. Úvěrové riziko může snižovat také v zajistných smlouvách vložením
ustanovení pro případ snížení ratingu, jež stanoví výhradu vlastnického práva k aktivům
potřebným k zajištění postoupených závazků nebo právo požadovat, aby zajistitel držel
aktiva ve svěřené správě. Aegon má zavedenu politiku adresných úvěrových limitů (CNLP),
podle které jsou stanoveny limity celkové expozice pojišťovny pro každou jednotlivou
protistranu. Tyto limity jsou stanoveny pro expozici na úrovni koncernu i pro expozici na
úrovni společnosti Aegon. Limity se liší také podle systému úvěrového hodnocení, které je
složeno z ratingů stanovených hlavními ratingovými agenturami (S&P, Moody’s a Fitch)
a interním ratingem společnosti Aegon pro protistranu. Jestliže expozice překročí stanovený
limit, musí být co nejdříve snížena na hodnotu stanovenou pro danou kategorii ratingu.
Společnost Aegon usiluje o snižování úvěrového rizika a všechny finanční nástroje musí mít
rating investičního stupně (min. rating Baa3/BBB-). Veškeré nástroje se splatností delší než
1 rok, jejichž rating je snížen pod investiční stupeň, by měly být odprodány do 180 dnů.

AEGON Pojišťovna, a.s.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 69

Investice do krátkodobých nástrojů, jejichž rating je snížen pod investiční stupeň, musí být
ukončena s přijatelnými ztrátami schválenými výborem pro investice a řízení aktiv a závazků.

Citlivost vůči riziku
Ve vztahu k citlivosti se předpokládá 100% schopnost absorbovat ztráty u odložených daní
na straně solventnostního kapitálového požadavku a 100% dobytnost případných
odložených daňových pohledávek vlastního kapitálu. Vzhledem k výše uvedenému
a zanedbatelnému dopadu počítanému v roce 2016, nebyly kalkulace v roce 2017 a 2018
prováděny.

C.1.4.

Riziko likvidity

Popis rizika likvidity
Riziko likvidity je dáno nutností uspokojovat potřebu peněžních prostředků nejen podle
očekávání, ale též v mimořádných podmínkách. Aegon musí zajistit, aby byl v portfoliu aktiv
dostatek likvidních prostředků ke včasné úhradě veškerých splatných částek.
Riziko likvidity se řídí odděleně v rámci 4 portfolií, která spravuje společnost AEGON
Magyarország Befektetési Alapkezelö Zrt. (správce aktiv):
a) Portfolio rezerv na pojistná plnění (portfolio pro pojistná plnění),
b) Portfolio rezerv na bonusy vůči klientům (portfolio pro bonusy),
c) Univerzální portfolio pro životní pojištění (UNV),
Portfolio vázané na hodnotu fondu AE28 (AE28).
a 2 portfolií, která spravuje společnost Aegon:
d) Kapitál pokrývající okamžitou potřebu likvidity,
e) Portfolio životního pojištění vázané na hodnotu podílových fondů.

Posuzování rizika likvidity
Investiční specialista pravidelně sleduje a vykazuje likvidní pozici Společnosti (pololetní
souhrnná zpráva o likviditě pro hlavní portfolia). Zpráva se zaměřuje na dobu trvání aktiv
a závazků v těchto portfoliích a dopady mírných změn úrokových sazeb na hodnotu aktiv
a závazků. Pro účely operativního řízení likvidity je krátkodobá likvidní pozice kontrolována
jednou měsíčně.
Od roku 2015 se společnost Aegon zaměřuje na druhy pojištění vázané na hodnotu fondu
a pololetně sleduje sladění aktiv a pasiv (asset-liability matching, ALM) na pololetní bázi.
Pojištění s garantovanou úrokovou mírou nejsou prodávány od srpna 2013. Rezerva
pojistného na smlouvách s garantovanou úrokovou měrou tvoří přibližně 2.7 % celkové
rezervy na pojistné společnosti Aegon (69,8 miliónů Kč k 31.12.2018).
Z důvodu nízkých úrokových sazeb se snižuje výnos do splatnosti (YTM) při nákupu (pokles
na současných 1.8%, z 2.8% k 30.06.2016, z 3.0% k 31.12.2015 a 3.4 % k 31.12.2014
z důvodu splatnosti dluhopisů v roce 2015 a 2016 a následného reinvestování do dluhopisů
s nižším YTM).
Garantovaný Unit linkový fond AE28 je také součástí ALM. Vyhlašovaná míra poklesla od
1.1.2017 z 0.2% na 0.1%. Bonusová úroková míra je 0 % od 1.1.2017. Z důvodu změny
daňového zákona bylo provedeno velké množství částečných odkupů ve čtvrtém kvartále
2014 a první kvartálu roku 2015 a hodnota fondu poklesla na hodnotu 238 miliónů Kč ke
konci roku 2015 (ve srovnání s hodnotou 329 miliónů Kč ke konci roku 2014). Ke konci roku
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2018 činí 125 mil. Kč. Z důvodu poklesu vyhlášené úrokové míry je očekáván další pokles
hodnoty fondu.
Spravovány jsou i rezervy na pojistné plnění, rezervy na bonusy a podkladová aktiva.
Technická úroková míra používaná pro výpočet rezervy na bonusy od června 2015 se snížila
z 1.9 % na 0.5 %.
Podrobné údaje o prováděném hodnocení rizik jsou uvedeny v rámci pololetních ALM zpráv.

Koncentrace rizik
Řízení likvidity společnosti Aegon není založeno na splatnosti ve smlouvách, ale na
očekávaných pojistných událostech a výplatách pojistného plnění. Plánované výplaty
pojistného plnění jsou založeny na nejlepším odhadu ohledně očekávaného hrubého
pojistného plnění a nákladů, při částečném započtení očekávaného hrubého pojistného,
odměn a poplatků souvisejících se stávajícím platným pojištěním. Očekávané výplaty
pojistného plnění jsou založeny na předpokladech úmrtnosti, nemocnosti a stornovosti
vycházejících z historické zkušenosti společnosti Aegon. Pokud se zkušenost od těchto
předpokladů liší, mohou se lišit i skutečné závazky.

Snižování rizik
Společnost Aegon postupuje v souladu s Rámcem pro řízení finančních rizik, na jejichž
základě je povinna udržovat dostatečný objem vysoce likvidních prostředků pro pokrytí
veškerých potřeb vůči svým zákazníkům.

Citlivost vůči riziku
Test likvidity v zásadě porovnává dva druhy možného vývoje:



Manažer aktiv zajišťuje dostupnou likviditu aktiv, která zahrnuje plánovanou splatnost
a kupóny, očekávané zálohy nebo prodloužení doby splatnosti a výnosy z prodeje aktiv,
kde je povoleno snížení stávající hodnoty BID maximálně o 1 %.
Požadavky na dostupnou likviditu z titulu pojistných závazků zahrnují plánovanou
splatnost, očekávané pojistné plnění nebo výplaty pojistných událostí, neplánovaný úplný
či částečný výběr hodnoty odbytného, čerpání úvěru z pojistné smlouvy, opakující se
pojistné a zajištění.

Pro řízení rizika likvidity vzniklého z finančních závazků drží společnost Aegon likvidní aktiva,
která sestávají z peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, a investiční cenné papíry
investičního stupně, pro něž existuje aktivní a likvidní trh. Tato aktiva lze v případě potřeby
likvidních prostředků operativně prodat.
Politika pro řízení kapitálu (Capital Management Policy) společnosti Aegon stanoví
požadavek na testování základního scénáře pro střednědobé plánování rozpočtu za
extrémních, avšak možných, tržních podmínek na úrovni společnosti Aegon Z analýzy
klíčových ukazatelů solventnosti a kapitálu společnosti Aegon na základě základního
scénáře lze dospět k závěru, že solventnost a kapitálová pozice společnosti Aegon je
z hlediska plnění závazků vůči vlastním pojistníkům a provádění obchodní strategie
přiměřená.

Očekávaný zisk zahrnutý v budoucím pojistném
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Hodnota EPIFP (očekávaného zisku zahrnutého v budoucím pojistném) vykázaná ke dni 31.
12. 2018 činí 2 928 milionů Kč a struktura podle obchodních linií je následující:

SII LoB (ths. CZK)
Non-life, Income protection
Life, SLT health insurance
Life, other life insurance
Life, insurance with profit participation
Life, index-linked and unit-linked insurance

C.1.5.

EPIFP Q4 2017
964 937
1 400 446
(252)
674
296 603

EPIFP Q4 2018
1 072 912
1 687 853
(65)
(533)
167 856

Operační riziko

Popis operačního rizika
Společnost čelí operačnímu riziku vyplývajícímu z přerušení provozu či externích událostí,
např. z chyb při zpracování, z jednání zaměstnanců a z přírodních či člověkem způsobených
pohrom. Systémy a procesy Společnosti jsou vytvořeny tak, aby podporovaly složité
produkty a transakce a aby vyloučily vznik takových událostí, jakými jsou například selhání
systému, přerušení podnikání, finanční kriminalita a porušení bezpečnosti informací.
Aegon pro jejich řešení pravidelně vytváří pohotovostní plány (plán na kontinuitu obchodní
činnosti).

Analýza operačních rizik
Přístup společnosti Aegon k hodnocení operačních rizik je založen na jejich kvantitativním
a kvalitativním hodnocení s ohledem na jejich případný dopad a pravděpodobnost po
zvážení efektivity nastavených kontrol. Dopad rizik je hodnocen z těchto tří hledisek: finanční
ztráty, zákazníci a pověst, zkreslení finančních výkazů. Výsledek hodnocení odráží zbytkové
(reziduální) riziko, které se vyskytuje.
Funkce řízení rizik dohlíží na sběr, shromažďování a analýzu informací z oblasti řízení
operačních rizik, tyto informace přezkoumává a poté předkládá výboru pro řízení rizik
a kapitálu (Risk and Capital Committee) a představenstvu společnosti Aegon.
Společnost zjišťuje tato jednání, která mohou poškodit její pověst:







Neetické chování při prodeji (např. nevhodné prodejní praktiky),
Neposkytnutí úplných a správných informací klientům,
Pomalá nebo nevhodná likvidace pojistných událostí, jež může mít níže uvedený
dopad na pověst Společnosti,
Negativní ohlas veřejnosti (prezentovaný v médiích nebo na sociálních sítích),
Stížnosti,
Výhrady ze strany České národní banky,

Tato rizika sice obecně nejsou vyčíslitelná, Společnost však zavedla několik procesů, jež
napomáhají sledování těchto potenciálních rizik.
Reputační rizika v oblasti prodeje jsou řízena prostřednictvím kontrolních procesů
distribučních Společností a Rámce pro řízení rizik integrity (Integrity Risk Control
Framework). Tento rámec rovněž řeší reputační rizika na straně dodavatelů, zaměstnanců a
jiných protistran v rámci procesu SIRA (Systematic Integrity Risk Analysis, Systematická
analýza rizik integrity) a jeho výsledkem je pravidelná roční zpráva SIRA.
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Vzhledem k těmto kontrolním opatřením se Společnost domnívá, že je reputační riziko na
přijatelné úrovni.
Společnost Aegon řeší též potenciální operační obchodní rizika, např. rizika distribuce
s ohledem na riziko koncentrace v distribučním procesu, které je průběžně monitorováno.
Riziko distribuce vystupuje též do popředí při scénáři mimořádné události v rámci ORSA
procesu, bez závažného dopadu na rozvahu.
Společnost Aegon dále monitoruje riziko klíčových osob, což by mohlo spočívat
v nekontrolovaném odchodu klíčových osob (manažerů nebo odborníků), v jehož důsledku
by mohlo být ohroženo standardní fungování Společnosti, přerušeno strategické rozhodování
a vztahy s klienty. Pro snížení tohoto rizika existuje v rámci Společnosti systém nástupnictví.

Koncentrace rizik
Ve společnosti Aegon neexistuje v oblasti operačního rizika koncentrace podstatných rizik,
s výjimkou závislosti na externích distribučních partnerech, viz výše, protože Společnost
neobsluhuje klienty prostřednictvím vlastního interního distribučního kanálu.

Snižování rizik
U veškerých operačních rizik, u nichž je vyhodnoceno, že překračují rámec tolerance, musí
příslušnou odezvu na takové riziko stanovit vedení Společnosti. Odezva na riziko
představuje rozhodovací proces pro přijímání, kontrolu, převod nebo vyloučení rizik.
Vedení společnosti Aegon udržuje dobře kontrolované prostředí a uplatňuje vhodné zásady
a praxi za účelem kontroly těchto rizik a udržuje operační riziko na vhodné úrovni. Bez
ohledu na tato kontrolní opatření je však operační riziko součástí podnikatelského prostředí,
v němž se Společnost pohybuje, a vzhledem k velikosti a složitosti této Společnosti
a vzhledem k předmětu jejího podnikání je nevyhnutelné.

Citlivost vůči riziku
V rámci řízení rizik této Společnosti nelze předvídat veškeré hospodářské a finanční
výsledky, ani jejich specifika a načasování.
Operace společnosti Aegon podporují složité transakce a do velké míry závisí na řádném
fungování informačních technologií a komunikačních systémů. Jakýkoli výpadek
informačních technologií nebo komunikačních systémů této Společnosti může nepříznivě
ovlivnit výsledky jejích operací a její firemní pověst. Pro snížení tohoto druhu rizikových
událostí zavedla Společnost plán pro zajištění kontinuity obchodní činnosti.
Zatímco systémy a procesy mají podporovat složité transakce a zabránit selhání systému,
podvodům, selhání v oblasti bezpečnosti informací, chybám při zpracování a porušení
předpisů, jakékoli selhání může mít podstatný nepříznivý vliv na výsledky činnosti
Společnosti a její firemní pověst. Aby společnost Aegon udržela krok se standardy v daném
odvětví a aby mohla vyjít vstříc potřebám svých zákazníků, musí dále vynakládat nemalé
prostředky na udržení a zdokonalování svých stávajících systémů. Pokud Aegon nebude
udržovat své informační systémy aktuální, může nastat situace, že se při rozhodování
o stanovení cen produktů, řízení rizik a upisování nebude moci na příslušné informace
spolehnout. Navíc, i když ve Společnosti existují systémy pro zálohování a obnovu
a pohotovostní plány, nemůže Společnost svým investorům zaručit, že nebude docházet
k přerušení, k výpadkům nebo k porušení bezpečnosti těchto procesů a systémů,
resp. nebude moci zaručit, že takové situace budou přiměřeným způsobem řešeny. Jakákoli
z těchto událostí může mít podstatný nepříznivý vliv na pojišťovací činnost, výsledky činnosti
a finanční situaci Společnosti.
Závislost na internetu, zabezpečovacích systémech a souvisejících technologiích stoupá
s přechodem na sofistikovanější internetové technologie, zaváděním nových produktů
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a služeb, změnou potřeb zákazníků a vývojem použitelných standardů. Zavádění nových
technologií, selhání počítačových systémů, kybernetické útoky nebo porušení bezpečnosti
dat mohou narušit podnikání Společnosti, poškodit její pověst a nepříznivě ovlivnit výsledky
jejích operací, finanční situaci a peněžní toky.
Společnost v rámci svých počítačových systémů uchovává důvěrné informace, včetně
informací o zákaznících a chráněných obchodních informací. Jakékoli narušení bezpečnosti
počítačových systémů společnosti Aegon, v jehož důsledku dojde ke zveřejnění osobně
identifikovatelných informací o zákaznících, může poškodit pověst Společnosti, vést
k soudním sporům, zvýšenému dohledu ze strany regulatorních orgánů a k nutnosti vynaložit
nezanedbatelné technické, právní a jiné náklady.
Společnost věří, že má nastavena taková kontrolní opatření, že výše uvedená potenciální
rizika jsou omezena na minimum.

C.1.6.

Ostatní rizika

Společnost Aegon nevykazuje žádná jiná podstatná rizika.
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OCEŇOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘEDPISŮ SOLVENTNOSTI

D.

V této kapitole jsou uvedeny postupy, které společnost Aegon používá v případě oceňování
aktiv dle Solventnosti II a dále pak rozdíly oproti českým účetním standardům (CAS).
Společnost oceňuje rozvahové položky způsobem, který odráží jejich ekonomickou hodnotu.
Jestliže je reálná hodnota podle CAS v souladu s požadavky předpisů Solventnost II,
společnost Aegon se při oceňování aktiv řídí reálnou hodnotou podle CAS.
Všeobecným pravidlem je, že se finanční aktiva oceňují reálnou hodnotou, přičemž
nejlepším předpokladem reálné hodnoty je kótovaná cena na aktivním trhu.
Finanční nástroj se považuje za kótovaný na aktivním trhu, pokud jsou kótované ceny
snadno a pravidelně k dispozici na burze, od dealerů, brokerů, průmyslových koncernů nebo
regulatorního orgánu a pokud jsou tyto ceny v souladu s trhem.
Primárními zdroji cen jsou agentury Bloomberg a Reuters a ceny používané pro oceňování
jsou ceny nákupní (BID). Cena se považuje za aktivní, pokud odpovídá trhu nebo není starší
než 14 dní. Pokud nejsou takové ceny k dispozici, ceny se stanoví oceňovacími postupy
provedenými správcem portfolia (alternativní cena).
Alternativní cena je odvozena od vývoje ceny referenčního cenného papíru. Správce portfolia
zpravidla vybere referenční cenný papír, který vydal týž emitent a který má podobnou dobu
splatnosti, stejnou měnu a podobnou senioritu včetně kapitálové struktury a dostatečné
likvidity. Může se použít i srovnatelný emitent či odlišná měna, přičemž se odvozuje
prostřednictvím upravení rozdílu hodnoty swapu úvěrového selhání a rozdílu z přepočtu
měn. Rovněž se bere v úvahu přirážka za likviditu na základě zkušeností z minulosti.
Společnost Aegon ke konci roku 2017 a 2018 nepoužila pro ocenění aktiv žádnou
alternativní cenu.
Pokud se jedná o předpisy Solventnost II, používá společnost Aegon pro vyčíslení
a zveřejnění reálné hodnoty aktiv následující hierarchii:





Úroveň I: kótované (neupravené) ceny na aktivních trzích pro identická aktiva či
závazky, k nimž má společnost Aegon přístup ke dni ocenění,
Úroveň II: jiné vstupy než kótované ceny zahrnuté do Úrovně I, které lze u daného
aktiva zjistit, a to buď přímo (tj. ceny) nebo nepřímo (tj. odvozené z cen identických
nebo podobných aktiv) pomocí oceňovacích technik, u nichž jsou všechny významné
vstupy založeny na zjistitelných tržních údajích a
Úroveň III: vstupy pro aktiva, které nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích (tj.
nezjistitelné vstupy) pomocí oceňovacích technik, u nichž kterýkoli z významných
vstupů není založen na zjistitelných tržních údajích.
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Způsob oceňování lze znázornit takto:

Výchozím bodem je vyhotovením rozvahy (podle předpisů Solventnost II). Tato rozvaha se
převede do formátu kvantitativních výkazů („QRT“) podle ustanovení předpisů Solventnost II.
Provedením postupu (krok 1 - 2) se rozvaha podle předpisů Solventnost II uvede do souladu
s rozvahou podle CAS ve formátu QRT. Podrobný postup rekonciliace je popsán níže:
Krok č. 1: Provede se reklasifikace, protože rozmístění určitých rozvahových položek se
může v rozvaze podle předpisů Solventnost II a CAS lišit. K uvedení do souladu s definicemi
a kategorizací podle CAS se některé rozvahové položky nebo třídy v rámci konkrétní
rozvahové položky reklasifikují.
Krok č. 2: U rozvahových položek, pro které se liší metoda oceňování podle předpisů
Solventnost II a CAS, se provedou úpravy.
Případný rozdíl oproti výroční zprávě vzniká na základě zaokrouhlení.
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Přehled rekonciliace rozvah:
Následující tabulka obsahuje rekonciliaci rozvahových položek CAS a Solventnost II pro
všechna hlavní aktiva a závazky.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
Reklasifikace Přecenění

CAS

Solventnost
II

V tisících Kč
Aktiva

Oddíl

Celkem

Goodwill

D.1.1

0

0

0

0

Odložené pořizovací náklady

D.1.2

412 622

0

(412 622)

0

Nehmotný majetek

D.1.3

7 072

0

(7 072)

0

Odložené daňové pohledávky

D.1.4

14 964

(0)

(14 964)

0

Přebytek penzijních dávek

D.1.5

0

0

0

0

Pozemky, stavby a zařízení pro vlastní využití
Investice (jiné než aktiva držená u pojištění s
plněním vázaným na index nebo hodnotu
investičního fondu - investiční životní pojištění
Aktiva držená u pojištění s plněním vázaným na
index nebo hodnotu investičního fondu investiční životní pojištění
Úvěry a hypotéky

D.1.6

8 873

0

0

8 873

D.1.7

975 391

(32 389)

(8 280)

934 721

D.1.8

2 487 457

32 389

0

2 519 846

D.1.9

0

0

0

0

Částky vymahatelné ze zajištění

D.1.10

39 306

0

(147 048)

(107 742)

Depozita při aktivním zajištění

D.1.11

0

0

0

0

Pohledávky z pojištění a za zprostředkovateli

D.1.12

92 781

0

0

92 781

Pohledávky ze zajištění

D.1.13

0

0

0

0

Pohledávky (obchodní, nikoli z pojištění)

D.1.14

10 597

(49)

0

10 548

Vlastní akcie

D.1.15

0

0

0

0

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

D.1.16

147 507

0

0

147 507

Ostatní aktiva

D.1.17

335 005

0

(307 218)

27 787

4 531 575

(49)

(897 204)

3 634 321

(814 308)

Aktiva celkem

Celkem

Závazky
Technické rezervy: neživotní pojištění
Technické rezervy: životní pojištění (vyjma
pojištění s plněním vázaným na index nebo
hodnotu investičního fondu)
Technické rezervy: životní pojištění s plněním
vázaným na index nebo hodnotu investičního
fondu
Jiné technické rezervy

D.2.1

0

0

(814 308)

D.2.2

755 521

0

(1 984 312) (1 228 792)

D.2.3

2 487 457

0

(413 645)

2 073 811

D.3.1

0

0

(0)

0

Rezervy jiné než technické rezervy

D.3.2

69 178

(66 116)

0

3 062

Závazky v rámci penzijních dávek

D.3.3

0

0

0

0

Depozita od zajistitelů

D.3.4

0

0

0

0

Odložené daňové závazky

D.3.5

0

0

432 376

432 376

Deriváty

D.3.6

0

0

0

0

Závazky vůči úvěrovým institucím

D.3.7

0

0

0

0
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Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 77

Jiné finanční závazky než závazky vůči úvěrovým
D.3.8
institucím
Závazky z pojištění a vůči zprostředkovatelům
D.3.9

0

0

0

0

133 472

0

0

133 472

Závazky ze zajištění

D.3.10

0

0

0

0

Závazky (obchodní, nikoli z pojištění)

D.3.11

29 868

4 970

0

34 838

Podřízené závazky

D.3.12

0

0

0

0

Ostatní závazky

D.3.13

53 689

21 977

(5 863)

69 804

Závazky celkem

3 529 184

(39 169)

(2 785 752) 704 263

Vlastní kapitál společnosti AEGON

1 002 390

39 120

1 888 548

2 930 059

Přecenění

Solventnost II

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS

Reklasifikace

V tisících Kč
Aktiva

Oddíl

Celkem

Goodwill

D.1.1

0

0

0

0

Odložené pořizovací náklady

D.1.2

254 362

0

(254 362)

0

Nehmotný majetek

D.1.3

9 046

0

(9 046)

0

Odložené daňové pohledávky

D.1.4

9 023

0

(9 023)

0

Přebytek penzijních dávek

D.1.5

0

0

0

0

Pozemky, stavby a zařízení pro vlastní využití
Investice (jiné než aktiva držená u pojištění s
plněním vázaným na index nebo hodnotu
investičního fondu - investiční životní pojištění
Aktiva držená u pojištění s plněním vázaným na
index nebo hodnotu investičního fondu investiční životní pojištění
Úvěry a hypotéky

D.1.6

12 099

0

0

12 099

D.1.7

857 379

(31 608)

(3 475)

822 296

D.1.8

2 527 082

31 608

0

2 558 690

D.1.9

0

0

0

0

Částky vymahatelné ze zajištění

D.1.10

38 184

0

(129 238)

(91 053)

Depozita při aktivním zajištění

D.1.11

0

0

0

0

Pohledávky z pojištění a za zprostředkovateli

D.1.12

96 073

0

0

96 073

Pohledávky ze zajištění

D.1.13

0

0

0

0

Pohledávky (obchodní, nikoli z pojištění)

D.1.14

14 485

3

0

14 488

Vlastní akcie

D.1.15

0

0

0

0

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

D.1.16

252 536

0

0

252 536

Ostatní aktiva

D.1.17

403 706

0

(374 396)

29 310

4 473 974

3

(779 538)

3 694 438

D.2.1

0

0

(739 585)

(739 585)

D.2.2

666 945

0

(1 679 217)

(1 012 272)

D.2.3

2 527 082

0

(524 341)

2 002 741

Aktiva celkem

Celkem

Závazky
Technické rezervy: neživotní pojištění
Technické rezervy: životní pojištění (vyjma
pojištění s plněním vázaným na index nebo
hodnotu investičního fondu)
Technické rezervy: životní pojištění s plněním
vázaným na index nebo hodnotu investičního
fondu
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Jiné technické rezervy

D.3.1

3

0

(3)

0

Rezervy jiné než technické rezervy

D.3.2

42 369

(40 189)

0

2 181

Závazky v rámci penzijních dávek

D.3.3

0

0

0

0

Depozita od zajistitelů

D.3.4

0

0

0

0

Odložené daňové závazky

D.3.5

0

0

410 504

410 504

Deriváty

D.3.6

0

0

0

0

Závazky vůči úvěrovým institucím
D.3.7
Jiné finanční závazky než závazky vůči úvěrovým
D.3.8
institucím
Závazky z pojištění a vůči zprostředkovatelům
D.3.9

0

0

0

0

0

0

0

0

123 919

0

0

123 919

Závazky ze zajištění

D.3.10 0

0

0

0

Závazky (obchodní, nikoli z pojištění)

D.3.11 30 662

11 327

0

41 989

Podřízené závazky

D.3.12 0

0

0

0

Ostatní závazky

D.3.13 67 996

(9 886)

(4 627)

53 483

Závazky celkem

3 458 977

(38 748)

(2 537 270)

882 959

Vlastní kapitál společnosti AEGON

1 014 997

38 751

1 757 731

2 811 479
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D.1.

TŘÍDY AKTIV

D.1.1.

Goodwill

Společnost Aegon v lokálním účetnictví goodwill neeviduje.

D.1.2.

Odložené pořizovací náklady

AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

0

(412 622)

Celkem
0

V tisících Kč

Celkem
Odložené pořizovací náklady 412 622

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Odložené pořizovací náklady

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
254 362

0

(254 362)

Celkem
0

Úprava dle CAS:
Odložené pořizovací náklady (DAC) – uvedené ve výroční zprávě v rámci položky Náklady
příštích období – se vztahují k pojistným smlouvám. DAC představují přímo přiřaditelné
pořizovací náklady s ohledem na prodej



Tradiční životní pojištění
Výše DAC se stanoví pomocí pojistně-matematických metod (zillmerování)
Investiční a univerzální životní pojištění
Výše DAC se stanoví na základě očekávaných budoucích srážek určených ke krytí
počátečních provizí po snížení o počáteční provize, které budou u daných smluv
vyplaceny v budoucnu

Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Podle nařízení Solventnosti II se o časově rozlišených pořizovacích nákladech neúčtuje.
Podle nařízení Solventnosti II jsou tyto náklady zohledněny v odložených daních.

D.1.3.

Nehmotný majetek

V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci nehmotného
majetku.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
V tisících Kč
Nehmotný majetek

AEGON Pojišťovna, a.s.

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
7 072

0

(7 072)

Celkem
0
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AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Nehmotný majetek

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
9 046

0

(9 046)

Celkem
0

Úprava dle CAS:
Veškerá nehmotná aktiva s výjimkou goodwillu mají konečnou dobu použitelnosti a v souladu
s touto skutečností se pro účely oceňování odepisují. Nehmotný majetek zahrnuje software
a jiná nehmotná aktiva. Nehmotný majetek se oceňuje kupní hodnotou sníženou o odpis
vypočtený podle metody lineárního odpisování. Nehmotná majetek je vykázán ve výroční
zprávě v rámci položky Hmotný a nehmotný majetek kromě pozemků.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Podle zásad oceňování dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se nehmotný
majetek má nulovou hodnotu, pokud jej nelze prodat jednotlivě a pojišťovna a zajišťovna
nemůže doložit, že existuje tržní hodnota pro stejná či podobná aktiva.
Rozdíly pro rekonciliaci: Úprava z přecenění
Nehmotný majetek se – s výjimkami – podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost
II nevykazuje, a proto je potřeba tato aktiva při rekonciliaci CAS s předpisy související se
směrnicí Solventnost II odúčtovat.

D.1.4.

Odložené daňové pohledávky

V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci odložených
daňových pohledávek.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

V tisících Kč

Celkem

Odložené daňové
pohledávky

14 964

(0)

(14 964)

0

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč

Celkem

Odložené daňové
pohledávky

9 023

Celkem
0

(9 023)

0

Úprava dle CAS:
Odložené daňové pohledávky (DTA) představují odhadované budoucí daňové dopady
vyplývající z přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou položky a její daňovou hodnotou s
AEGON Pojišťovna, a.s.
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výjimkou rozdílů vzniklých z prvotního zaúčtování goodwillu a aktiv a závazků, které nemají
vliv na zdanitelný či účetní zisk.
Splatné daňové závazky či pohledávky za běžné a předchozí období se oceňují ve výši
očekávané platby daňovým úřadům nebo daňovými úřady vrácené, při použití daňových
sazeb, které jsou platné ke konci vykazovaného období.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Metodika předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II pro výpočet odložené daně se
řídí ustanoveními Mezinárodního účetního standardu (IAS) 12 Daně z příjmu. Odložené
daňové pohledávky a závazky se pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II
účtují na základě přechodných rozdílů mezi účetními hodnotami aktiv a závazků v rozvaze
podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II a hodnotou v daňové rozvaze podle
místních daňových předpisů, které se na pojišťovnu vztahují. Výše odvedené odložené daně
se vypočítá pomocí sazby daně z příjmů právnických osob. Daňové ztráty převedené do
dalšího období se účtují jako odložené daňové pohledávky, pokud je jejich budoucí přínos
přijatelný. Předpisy související se směrnicí Solventnost II nevyžadují diskontování
odložených daňových pohledávek a závazků.
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II bylo provedeno přecenění.
Úpravy položek odložené daně provedené při rekonciliaci rozvahy s předpisy souvisejíc se
směrnicí Solventnost II se týkají odložených daňových pohledávek (DTA) a odložených
daňových závazků (DTL), které zachycují daňový dopad jednotlivých případů přecenění
provedených u všech příslušných rozvahových položek. Pokaždé, když jsou provedeny
úpravy vedoucí ke změně znaménka DTA nebo DTL – DTA se stává DTL a obráceně –
vyžaduje se dodatečná reklasifikace, při níž se DTA nebo DTL reklasifikuje na opačnou
stranu rozvahy (vzájemné započtení - netting).

D.1.5.

Penzijní dávky

Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné penzijní dávky.

D.1.6.

Pozemky, stavby a zařízení pro vlastní využití

V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci pozemků, staveb a
zařízení pro vlastní využití.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč

Celkem

Pozemky, stavby a zařízení
pro vlastní využití

8 873

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem

0

0

8 873

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Celkem

Pozemky, stavby a zařízení
pro vlastní využití

12 099

AEGON Pojišťovna, a.s.

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem

0

0

12 099

Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 82

Úprava dle CAS:
Pozemky, stavby a zařízení pro vlastní využití se prvotně účtují ve výši nákladů, následně
odepisovaných lineární metodou odpisování po celou dobu životnosti až na úroveň
zůstatkové hodnoty. Pozemky, stavby a zařízení pro vlastní využití jsou ve výroční zprávě
vykázány v rámci položky Hmotný a nehmotný majetek kromě pozemků. Náklady zahrnují
kupní cenu včetně náhradních dílů. Při přecenění se odpisy odúčtují proti hrubé účetní
hodnotě aktiva a čistá účetní hodnota se opraví na výši přeceněné částky.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Společnost Aegon neprovádí žádné rozdíly v přecenění vybavení pro účely předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnosti II. V případě nemovitého majetku vyžadují předpisy
související se směrnicí Solventnosti II rozlišování mezi „nemovitostmi drženými pro vlastní
potřebu“ a „investicemi do nemovitostí“. Aegon nemá žádné nemovitosti držené pro vlastní
potřebu. Investice do nemovitostí jsou uvedeny v oddílu Investice.

D.1.7.

Investice

Následující dvě tabulky znázorňují reklasifikace a přecenění investic CAS versus Solventnost
II, které nejsou vázány na index nebo hodnotu investičního fondu ke konci roku 2017 a 2018.
Meziroční nárůst investic je v souladu s rostoucími technickými rezervami.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč
Investice (jiné než aktiva držená u pojištění s plněním
vázaným na index nebo hodnotu investičního fondu investiční životní pojištění)

Reklasifikace Přecenění

Celkem
975 391

Solventnost II
Celkem

(32 389)

(8 280)

934 721

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Celkem

Investice (jiné než aktiva držená u pojištění s plněním
vázaným na index nebo hodnotu investičního fondu investiční životní pojištění

857 379

Reklasifikace Přecenění Solventnost II
Celkem
(31 608)

(3 475)

822 296

Akcie
Úprava dle CAS
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem se vykazují ve výši pořizovacích
nákladů k datu pořízení.
Pořizovací náklady jsou náklady, za které byly akcie nebo ostatní cenné papíry
s proměnlivým výnosem pořízeny, včetně přímých nákladů, které se k jejich pořízení
vztahují.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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K rozvahovému dni jsou akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem přeceněny na
reálnou hodnotu.
Reálná hodnota je cena kótovaná na příslušné burze cenných papírů nebo jiném aktivním
veřejném trhu. Společnost používá nejaktuálnější tržní hodnotu, která je k dispozici. Pokud
není reálná hodnota k dispozici nebo nedostatečně odráží tržní realitu, stanoví ji správce
portfolia metodou kvalifikovaného odhadu.
Přecenění akcií a ostatních cenných papírů je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty.
Pokud jsou akcie a ostatní cenné papíry vyjádřeny v cizí měně, jejich hodnota se přepočítá
na české koruny aktuálním měnovým kurzem vyhlášeným ČNB. Kurzový rozdíl je následně
zahrnut v reálné hodnotě.
Úprava dle předpisů Solventnosti II
Pokud jde o předpisy Solventnosti II, přecenění akcií a ostatních cenných papírů
s proměnlivým výnosem je uvedeno v rozvaze.

Dluhopisy
Úprava dle CAS
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem se účtují ve výši pořizovací ceny k datu
nákupu.
Pořizovací cenou se rozumí náklady, za které byl dluhopis nebo jiný cenný papír s pevným
výnosem pořízen, včetně nakoupených naběhlých úroků a přímých nákladů spojených s jeho
pořízením.
Společnost provádí amortizaci prémií či diskontů všech dluhopisů a ostatních cenných papírů
s pevným výnosem, které jsou v držení k datu účetní závěrky. Prémie či diskonty se
amortizují ve výkazu zisku a ztráty metodou efektivní úrokové míry od data pořízení do data
splatnosti.
Amortizované dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem se přeceňují reálnou
hodnotou k datu účetní závěrky s výjimkou amortizovaných dluhopisů a ostatních cenných
papírů s pevným výnosem, které jsou zařazeny do portfolia drženého do splatnosti, a tudíž
vykazované ve výši naběhlé hodnoty.
Reálná hodnota je tržní hodnota vyhlášená na tuzemské nebo zahraniční burze cenných
papírů nebo na jiném veřejném (organizovaném) trhu. Společnost používá nejaktuálnější
tržní hodnotu, která je k dispozici. Pokud není reálná hodnota k dispozici nebo neodráží tržní
realitu, stanoví ji správce portfolia metodou kvalifikovaného odhadu.
Společnost klasifikuje dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem do portfolia
oceňovaného reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, portfolia realizovatelných
cenných papírů a portfolia drženého do splatnosti.
Přecenění dluhopisů a ostatních cenných papírů s pevným výnosem, které jsou zařazeny do
portfolia oceňovaného reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů nebo do portfolia
realizovatelných cenných papírů, je uvedeno ve výkazu zisku a ztráty. Přecenění dluhopisů
a ostatních cenných papírů s pevným výnosem držených do splatnosti reálnou hodnotou je
uvedeno v rozvaze.
Pokud jsou dluhové cenné papíry vyjádřeny v cizí měně, jejich hodnota se přepočítá na
české koruny aktuálním měnovým kurzem vyhlášeným Českou národní bankou (ČNB).
Kurzový rozdíl se následně stane součástí přecenění reálnou hodnotou.
U dluhových cenných papírů, kde z důvodu změny legislativy došlo během jejich držby ke
změně ocenění z reálné hodnoty na ocenění naběhlou hodnotou (dluhopisy držené do
AEGON Pojišťovna, a.s.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci | 84

splatnosti OECD), se kumulované oceňovací rozdíly zaúčtované v rozvaze rozpustily proti
příslušným aktivům, jak bylo vyžadováno novelizací zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Tato
změna byla do účetnictví promítnuta v roce 2016. Nadále Společnost veškeré dluhopisy
držené do splatnosti oceňuje naběhlou hodnotou.
Úprava dle předpisů Solventnosti II
Pokud jde o předpisy Solventnosti II, všechny dluhopisové pozice se oceňují reálnou
hodnotou uvedenou v rozvaze s výjimkou portfolií držených pro investiční životní pojištění,
je-li nositelem investičního rizika pojistník, jejichž reálná hodnota je uvedena ve výkazu zisku
a ztráty.
Úprava z přecenění pro účely předpisů Solventnosti II se provádí zohledněním reálné
hodnoty dluhopisů držených do splatnosti, které jsou v CAS oceňovány naběhlou hodnotou.

Finanční deriváty
Úprava dle CAS
Deriváty se oceňují reálnou hodnotou, přičemž zisky (ztráty) ze změny reálných hodnot jsou
promítnuty výsledkově. Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná
hodnota očekávaných peněžních toků plynoucích z těchto derivátů. Pro stanovení současné
hodnoty se používají obvyklé na trhu akceptované modely. Do těchto oceňovacích modelů
jsou pak dosazeny parametry zjištěné na aktivním trhu jako devizové kurzy, výnosové křivky,
volatility příslušných finančních nástrojů atd.
Úprava dle předpisů Solventnosti II
V případě derivátů u finančních institucí nejsou v porovnání Solventnosti II a CAS podstatné
rozdíly, s výjimkami popsanými v části o reklasifikační úpravě.

Depozita u finančních institucí
Úprava dle CAS
Depozita u finančních institucí se účtují v nominální hodnotě k datu pořízení. Na konci
účetního období jsou tato aktiva přeceněna reálnou hodnotou. U krátkodobých depozit u
finančních institucí reálnou hodnotu představuje nominální hodnota včetně naběhlých úroků.
Pokud jsou depozita vyjádřena v cizí měně, jejich hodnota se přepočítá na české koruny
aktuálním měnovým kurzem vyhlášeným ČNB. Kurzový rozdíl se následně stane součástí
přecenění reálnou hodnotou. Přecenění se promítne ve výkazu zisku a ztráty.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II
V případě depozit u finančních institucí nejsou v porovnání Solventnosti II a CAS podstatné
rozdíly, s výjimkami popsanými v části o reklasifikační úpravě.
Reklasifikační úprava níže zobrazuje aktiva kryjící investiční životní pojištění, je-li nositelem
investičního rizika pojistník za roky 2017 a 2018.
Meziroční nárůst depozit je způsoben ochotou bank akceptovat depozitní vklady na konci
roku 2018 v důsledku rostoucích úrokových sazeb.

AEGON Pojišťovna, a.s.
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AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Reklasifikace

V tisících Kč

Celkem

Depozita jiná než peněžní ekvivalenty

317 915

Nezainvestované pojistné investičního
životního pojištění
Naběhlé úroky z vkladů
Měnové deriváty držené v rámci
investičního životního pojištění
Aktiva celkem

317 915

Solvency II
Celkem

0

317 915

(31 325)

(31 325)

(921)

(921)

0

0

(32 246)

285 669

Reklasifikace

Solvency II

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Celkem

Depozita jiná než peněžní ekvivalenty

192 667

Celkem
0

192 667

Nezainvestované pojistné investičního životního pojištění

(30 775)

(30 775)

Naběhlé úroky z vkladů

(740)

(740)

0

0

(31 515)

161 152

Měnové deriváty držené v rámci investičního životního
pojištění
Aktiva celkem

192 667

Majetková účast
Úprava dle CAS
Majetkovou účastí na vlastním kapitálu se rozumí vlastnictví podílů ve Společnosti nebo na
majetku. Majetková účast na vlastním kapitálu může zahrnovat nákup akcií prostřednictvím
opcí nebo umožněním částečného vlastnictví výměnou za financování. Čím větší je míra
majetkové účasti na vlastním kapitálu, tím vyšší je procento akcií vlastněných zúčastněnými
subjekty.
Vlastnictví podílů ve Společnosti nebo na majetku se považuje za podstatnou majetkovou
účast, pokud vlastněné akcie představují alespoň 20 % obecných hlasovacích práv.
Majetkové účasti se účtují v pořizovacích nákladech ke dni pořízení včetně dalších nákladů
spojených s pořízením.
Majetkové účasti se přeceňují reálnou hodnotou k datu účetní závěrky a tato reálná hodnota
je zahrnuta do rozvahy. Výpočet reálné hodnoty provádí buď správce portfolia, nebo tento
výpočet vychází ze znaleckého posudku.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II
Mezi podklady, metodami a hlavními předpoklady uplatněnými při oceňování pro účely
solventnosti a účetní závěrky nejsou podstatné rozdíly.
Společnost Aegon nemá k 31. 12. 2018 žádné majetkové účasti.
AEGON Pojišťovna, a.s.
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Znehodnocení
Společnost posuzuje hodnotu finančního majetku s výjimkou finančního majetku
oceňovaného reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům v lokálním účetnictví a IFRS s
cílem určit, zda nedošlo k trvalému poklesu její hodnoty („impairment“). Při posuzování
trvalého poklesu hodnoty se řídí Mezinárodními účetními standardy dle Nařízení Komise
(ES) č. 1126/2008 a vychází z interních pravidel pro konsolidaci v koncernu AEGON. V roce
2017 a 2018 nebyla žádná finanční pozice trvale znehodnocena.
Testování impairmentu provádí Investiční specialista Společnosti na kvartální bázi, přičemž
sleduje dvě základní kritéria:


Investiční rating finančních pozic. Investiční specialista sleduje ratingy finančních
instrumentů, popř. jejich emitentů na měsíční bázi. Přehled všech ratingů je součástí
měsíčního interního investičního reportingu na představenstvo Společnosti. Dle
smlouvy s obhospodařovatelem aktiv Společnosti (Portfolio Management Agreement)
je minimální povolený rating tzv. rating investičního stupně (Investment Grade).
Pokud klesne rating jakéhokoliv finančního instrumentu v držení Společnosti pod
investiční stupeň, obhospodařovatel má povinnost v případě finančních instrumentů
se zbytkovou splatností větší než jeden rok takový finanční instrument během 180 dní
prodat. Postižené finanční instrumenty se zbytkovou splatností menší než jeden rok
jsou prodány bez zbytečného odkladu s akceptovatelnou ztrátou,



Reálná hodnota versus hodnota pořízení. Pokud je reálná hodnota finanční pozice
ke dni vykazování menší než pořizovací cena zohledněná o kumulovaný
diskont/prémii o více než 20 % a zároveň je reálná hodnota finanční pozice menší
než pořizovací cena zohledněná o kumulovaný diskont/prémii za předchozích
6 měsíců ode dne vykazování, je taková finanční pozice označena v testu pro
potencionální impairment.

Rozhodnutí o provedení impairmentu provede CFO Společnosti na základě testu
impairmentu provedeném Investičním specialistou a přihlédne k odbornému posouzení
obhospodařovatele aktiv Společnosti, který je schopen posoudit, je-li pokles reálné hodnoty
trvalý anebo pouze dočasný. O provedení impairmentu je následně informováno
představenstvo Společnosti na nejbližší poradě vedení Společnosti.
Případný impairment finanční pozice je proveden a zaúčtován v nejbližší možné uzávěrce na
základě rozhodnutí CFO následovně:



Částka k impairmentu (nakumulovaná ztráta) je vyňata z AFS rezervy a zaúčtována
do nákladů, přičemž u konkrétní finanční pozice je rovna rozdílu mezi pořizovací
cenou zohledněnou o kumulovaný diskont/prémii a tržní cenou (Fair Value),
Jsou impairovány všechny finanční pozice téhož finančního instrumentu (tzn.
všechny dílčí nákupy konkrétního cenného papíru), u nichž se vyskytuje ztráta na
AFS rezervě.

Po provedení impairmentu a jeho zohlednění jak v lokálních, tak i IFRS finančních výkazech
přistupuje účetní jednotka k dotčené finanční pozici následovně:


Jakákoliv další naakumulovaná ztráta na AFS rezervě je po provedení impairment
testu rozpuštěna do nákladů,

pokud se v souvislosti s finanční pozicí naakumuloval v aktuálním roce zisk na AFS rezervě
a současně již tato pozice byla ve stejném roce impairována, může účetní jednotka po
provedení impairment testu zaúčtovat storno impairmentu (impairment reversal).
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D.1.8.

Aktiva držená pro investiční životní pojištění, je-li nositelem
investičního rizika pojistník

Následující dvě tabulky ukazují aktiva držená u pojištění s plněním vázaným na index nebo
hodnotu investičního fondu, jejich přecenění a reklasifikaci CAS versus Solventnost II.
Meziroční pokles je způsoben negativním vývojem na akciových trzích v roce 2018..
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč
Celkem
Aktiva držená u pojištění s plněním vázaným na
index nebo hodnotu investičního fondu investiční životní pojištění
2 487 457

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem

32 389

0

2 519 846

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Celkem

Aktiva držená u pojištění s plněním vázaným
na index nebo hodnotu investičního fondu investiční životní pojištění

2 527 082

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem

31 608

0

2 558 690

Úprava dle CAS
Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, jsou účtovány
odděleně od ostatních investic a jsou představovány aktivy, ze kterých vychází hodnota
souvisejících závazků příslušné technické rezervy.
K rozvahovému dni jsou investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika
pojistník, přeceněny na reálnou hodnotu. Změny vyplývající z přecenění na reálnou hodnotu
investic životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, jsou promítnuty
výsledkově.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II
V případě výše zmíněných aktiv nejsou v porovnání Solventnosti II a CAS podstatné rozdíly,
s výjimkami popsanými v části o reklasifikační úpravě popsané v kapitole D.1.7.

D.1.9.

Úvěry a hypotéky

Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné úvěry ani hypotéky.
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D.1.10. Částky vymahatelné ze zajištění
Meziroční pokles záporného vlivu částek vymahatelných ze zajištění je dán objemem
postoupených škodných rezerv a navýšením vlastních vrubů.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II

V tisících Kč

Celkem

Částky vymahatelné ze
zajištění

39 306

0

(147 048)

(107 742)

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč

Celkem

Částky vymahatelné ze
zajištění

38 184

Celkem
0

(129 238)

(91 053)

Úprava dle CAS:
Zajistné smlouvy jsou smlouvy podepsané společností Aegon o obdržení náhrady škody za
ztráty ze smluv uzavřených společností Aegon, za účelem minimalizace vystavení
společnosti Aegon určitým upisovacím rizikům.
Zajistné, provize a likvidace pojistných událostí se účtují stejným způsobem jako u původních
smluv, pro něž bylo zajištění uzavřeno. Pojistné podle původní smlouvy je vykázáno včetně
zaplaceného zajistného.
Zajistná aktiva představují podíl zajistitele na technických rezervách a ve výroční zprávě
snižují výši technických rezerv v části Závazky.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Zajistné smlouvy jsou smlouvy uzavřené společností Aegon za účelem obdržení náhrady
škody za nároky z pojistných událostí/pojistného plnění ze smluv uzavřených společností
Aegon (postoupené zajištění). Pro smlouvy přenášející dostatečně velké pojistné riziko se
zajistné aktivum vykazuje ve výši očekávaných budoucích pojistných plnění, která bude
Společnost muset vyplatit, po odečtení očekávaného budoucího zajistného. Zajistné smlouvy
s nedostatečným přenosem rizika se účtují jako investiční smlouvy nebo smlouvy
o poskytování služeb v závislosti za povaze dané smlouvy.
Pro účely oceňování podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se pro
pohledávky ze zajištění používá metoda reálné hodnoty. Jedná se o podobný postup jako při
oceňování závazků z pojištění, avšak bez rizikové přirážky a po úpravě o riziko selhání
protistrany.
Přecenění podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II vyžaduje podobné úpravy
jako v oddílu D.2 Technické rezervy, s výjimkou rizikové přirážky. Podle Solventnosti II se
riziková přirážka k zajištění zaúčtuje na stranu závazků – započte se proti rizikové přirážce
k závazkům z pojištění.
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D.1.11. Depozita při aktivním zajištění
Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné depozita vůči zajišťovatelům.

D.1.12. Pohledávky z pojištění a za zprostředkovateli
V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci pohledávek
z pojištění a za zprostředkovateli.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II

V tisících Kč

Celkem

Pohledávky z pojištění a za
zprostředkovateli

92 781

0

0

92 781

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč

Celkem

Pohledávky z pojištění a za
zprostředkovateli

96 073

Celkem
0

0

96 073

Úprava dle CAS:
Pohledávky z pojištění a za zprostředkovateli se oceňují jmenovitou hodnotou sníženou
o znehodnocení. Pohledávky z pojištění a za zprostředkovateli zachycují částky po
splatnosti, které mají zaplatit pojistníci, pojistitelé a jiné osoby spojené s pojišťovnictvím a
které nejsou zahrnuty v příjmech nebo technických rezervách. Znehodnocení pohledávek
stanoví společnost Aegon na základě analýzy doby návratnosti. Znehodnocení se stanoví
jako paušální částka na základě stáří pohledávek a individuálního uplatnění rizika selhání.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Podle požadavků předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II mají být pohledávky
vykazovány v reálné hodnotě.
Vzhledem ke krátkodobé povaze těchto pohledávek by neměl být podstatný oceňovací rozdíl
mezi jmenovitou hodnotou podle CAS a reálnou hodnotou podle předpisů souvisejících se
směrnicí Solventnosti II.

D.1.13. Pohledávky ze zajištění
Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné pohledávky ze zajištění.
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D.1.14. Pohledávky (obchodní, nikoli z pojištění)
V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci pohledávek
(obchodních, nikoli z pojištění).
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II

V tisících Kč

Celkem

Pohledávky (obchodní, nikoli
z pojištění)

10 597

(49)

0

10 548

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč

Celkem

Pohledávky (obchodní, nikoli
z pojištění)

14 485

Celkem
3

0

14 488

Úprava dle CAS:
Ostatní pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou a představují pohledávky z běžných
obchodních vztahů.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnosti II:
Podle požadavků předpisů souvisejících se směrnicí Solventnosti II mají být pohledávky
vykazovány v reálné hodnotě.
Vzhledem ke krátkodobé povaze těchto pohledávek by neměl být podstatný oceňovací rozdíl
mezi amortizovanou hodnotou podle CAS a reálnou hodnotou podle předpisů souvisejících
se směrnicí Solventnosti II.
Reklasifikační úprava je spojena s vyloučením pohledávek zaměstnanců, které se účtují proti
závazkům zaměstnanců (vzájemné započtení – netting).

D.1.15. Vlastní akcie
Společnost v lokálním účetnictví neeviduje vlastní akcie.
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D.1.16. Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty
V případě peněžních prostředků nedochází k žádné reklasifikaci, ani přecenění CAS versus
Solventnost II, jak znázorňují následující dvě tabulky. Meziroční pokles položky „Peněžní
prostředky a peněžní ekvivalenty“ je způsoben ochotou bank přijímat termínované vklady ke
konci roku 2018 v souvislosti s růstem úrokových sazeb.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Přecenění

Reklasifikace

V tisících Kč

Celkem

Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty

147 507

0

CAS

Reklasifikace

Přecenění

0

0

Solventnost II
Celkem

0

147 507

Aegon Czech
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty

Celkem
252 536

Solventnost II
Celkem
252 536

Úprava dle CAS:
Podle CAS se peněžní prostředky a jejich ekvivalenty skládají z úložek v bankách
a pokladní hotovosti. Peněžní ekvivalenty jsou krátkodobé, vysoce likvidní investice
s původní dobou splatnosti v délce tří měsíců nebo méně, které jsou okamžitě převoditelné
a jsou vystaveny nevýznamnému riziku změny hodnoty, přičemž slouží k zabezpečení
krátkodobé likvidity. Investice na peněžním trhu, které jsou drženy pro investiční účely (kryjící
pojistné závazky, závazky z investic nebo vlastní kapitál na základě zohlednění řízení aktiv
a závazků), nejsou zahrnuty do peněžních prostředků a jejich ekvivalentů, nýbrž jsou
vykazovány jako investice, popř. investice na účet pojistníků.
K 31. prosinci 2018 neměla Společnost žádné peněžní ekvivalenty, pouze hotovost
v bankách, protože všechny termínované vklady Společnosti nemohly být kdykoli použity
k provádění plateb a nebyly směnitelné za peníze ani převoditelné bez významných omezení
či sankcí.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II představují peněžní prostředky
a jejich ekvivalenty v rozvaze bankovky a mince v oběhu, které se běžně používají
k provádění plateb, a vklady směnitelné na vyžádání za peníze v paritní hodnotě, jež lze
přímo použít k provádění plateb šekem, směnkou, bezhotovostním převodem nebo jiným
přímým platebním nástrojem, a to bez sankcí či omezení. Oceňují se nominální hodnotou.
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D.1.17. Ostatní aktiva
V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci ostatních aktiv.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč

Celkem

Ostatní aktiva

335 005

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II
Celkem

0

(307 218)

27 787

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Ostatní aktiva

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
403 706

0

(374 396)

Celkem
29 310

Úprava dle CAS:
V rámci položky Ostatní aktiva společnost Aegon vykázala náklady příštích období a ostatní
časově rozlišené příjmy. Tento druh aktiv se oceňuje jmenovitou hodnotou.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Všechna tato aktiva mají krátkodobý charakter, tzn. že mezi hodnotami podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II a podle CAS nejsou podstatné rozdíly.
Úprava z přecenění souvisí s dosud neprovedenými srážkami z pojistných smluv, které jsou
součástí peněžního toku pro výpočet technických rezerv.
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D.2.

TECHNICKÉ REZERVY

V tomto oddílu je uvedena hodnota technických rezerv včetně výše nejlepšího odhadu
a rizikové přirážky, jakož i popis uplatněných východisek, metod a hlavních předpokladů.
Hodnoty technických rezerv jsou uvedeny v tabulkách oddílů:




D.2.1 Technické rezervy – neživotní pojištění,
D.2.2 Technické rezervy – životní pojištění a
D.2.3 Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index nebo hodnotu
investičního fondu.

Podklady
Pro Společnost (jako jednotku EHP) se technické rezervy podle předpisů související se
směrnicí Solventnost II počítají se zohledněním požadavků směrnice Solventnost II,
prováděcích opatření a pokynů a Příručky pro vykazování tržně konzistentních hodnot
společnosti Aegon (Aegon Market Consistent Reporting Manual – AMCRM).

Klíčové modely a metodika
Technické rezervy se stanovují deterministicky pomocí projekčního modelu MoSes (přičemž
hodnota vložených opcí a záruk je nemateriální).
Technické rezervy se skládají z nejlepšího odhadu závazku (BEL) a rizikové přirážky. Základ
pro výpočet rizikové přirážky tvoří nezajistitelné solventnostní kapitálové požadavky (SCR).
Výpočet rizikové přirážky vychází z metody nákladů na kapitál uplatněné na projekci SCR
spočteného na hladině spolehlivosti 99,5%, přičemž je provedena agregace kapitálových
požadavků pro jednotlivé typy rizik prostřednictvím aplikace diverzifikačních benefitů na
každý druh rizika, který se vztahuje ke standardnímu vzorci. Projekce SCR se provádí
v samostatném modelu MoSes.
Použité modely jsou pravidelně kontrolovány a revidovány, aby bylo zajištěno, že jsou
vhodné a spolehlivé. Zároveň je ověřována i platnosti modelů.
Držitel pojistně-matematické funkce (AFH) jmenovaný místním představenstvem předloží
alespoň jednou ročně nezávislý posudek o přiměřenosti a spolehlivosti technických rezerv,
včetně shrnutí případných obav a doporučení. To vše AFH doloží v každoroční zprávě
pojistně-matematické funkce.
Společnost při výpočtu technických rezerv neuplatňuje vyrovnávací úpravu (MA) ani
koeficient volatility (VA).
Hlavní část pojistného kmene je tvořena produkty investičního životního pojištění. Pojistné
podmínky produktů obsahují volbu (opci) odstoupení od smlouvy s výplatou odbytného.
Hodnota opce se považuje za zanedbatelnou, protože pojistník obdrží skutečnou hodnotu
fondu sníženou o výstupní poplatek (back end load) nebo pevně stanovený poplatek za
odstoupení od smlouvy. Stejná opce je spojena i s produkty univerzálního životního pojištění.
Produkty univerzálního životního pojištění a tradiční rizikové produkty obsahují záruku
technické úrokové míry. V případě produktů univerzálního životního pojištění se hodnota
záruky snižuje na základě práva společnosti snížit hodnotu záruky pro budoucí pojistné. Toto
právo však bylo zrušeno novým zákonem o pojišťovnictví. Produkty univerzálního životního
pojištění (se zaručenou minimální technickou úrokovou mírou ve výši 2,4 % pro pojistné
zaplacené do prosince 2015 a ve výši 1,3 % pro pojistné zaplacené po tomto datu) se od
července 2013 neprodávají, tzn., jedná se o portfolio dobíhajících smluv. Hodnota rezervy
pojistného pro pojistné smlouvy UNV je v současnosti nižší než 3 % celkové rezervy
pojistného, tj. hodnota zahrnuté záruky je nevýznamná (maximální dopad na hodnotu
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kapitálu činí méně než 4 milióny Kč). V případě produktů tradičního rizikového životního
pojištění je záruka technické úrokové míry zahrnuta ve výpočtu pojistného. V případě
produktů tradičního rizikového životního pojištění je hodnota rezerv nižší než 1 milión Kč
a rezerva pojistného se tvoří pouze pro hlavní tarif a několik druhů doplňkového rizikového
připojištění. Většina druhů doplňkového rizikového připojištění se vztahuje k úrazovému
pojištění, pro které se rezerva pojistného netvoří. Z toho důvodu se hodnota záruky pro
produkty tradičního rizikového životního pojištění považuje za zanedbatelnou. Jelikož model
peněžních toků obsahuje pouze stranu závazků, hodnota záruky se nestanovuje. Do
budoucna plánuje CRMT (oddělení zabývající se vývojem a správou modelů finančních toků)
zavést model aktiv a závazků (ALM), který umožní stanovit hodnotu záruky.
Úroveň technických rezerv se ve srovnání s hodnotou na konci roku 2017 významně
změnila. Hodnota technických rezerv se snížila vlivem nového obchodu o 83 miliónů Kč.
Dopad změny nového obchodu je nižší než v roce 2017 hlavně díky nižším objemům
sjednané produkce, vyšší pravděpodobnosti storen aplikované od třetího čtvrtletí a nárůstu
úrokové křivky. V souladu s předpoklady očekávaný příspěvek existujícího obchodu zvýšil
technické rezervy o 204 miliónů Kč. Dopad odchylek od operačních předpokladů zvýšil
technické rezervy, a to zejména díky změně struktury portfolia. Hodnota technických rezerv
klesla také díky změne úrokové křivky, což je v souladu s očekáváním odvozeným na
základě citlivostní analýzy. Mírný dopad měly změny modelu, na základě kterých hodnota
technických rezerv poklesla o 0,442 miliónů Kč. Tento dopad je způsoben zejména změnou
v přístupu k modelaci připojištění. Změna předpokladů snížila hodnotu technických rezerv
o 204 miliónů Kč. Největší dopad je způsoben předpoklady změny nákladů.

AEGON Česká republika
Pohyb technický rezerv
Ke dni 31. prosince 2018
2018

2017

Celkem

Celkem

Abs.

Relat.

250 884

(381 786)

632 670

-165,7%

Hodnota nového obchodu

(83 464)

(100 296)

16 832

-16,8%

Očekávaný příspěvek existujícího obchodu

204 706

300 874

(96 168)

-32,0%

Celkový dopad odchylek od operačních předpokladů
Celkový dopad odchylek od ekonomických
předpokladů

97 125

77 408

19 717

25,5%

(230 725)

257 414

(488 139)

-189,6%

Změny předpokladů o úmrtnosti
Změny předpokladů o nemocnosti, úrazovosti a
invalidizaci

(41 204)

(42 872)

1 668

-3,9%

0

0

0

0,0%

Změny předpokladů týkajících se chování pojistníků

(33 388)

161 111

(194 500)

-120,7%

Změny předpokládaných nákladů

(117 088)

6 407

(123 495)

-1927,5%

Změny ostatních předpokladů

(12 274)

0

(12 274)

0,0%

Celkový dopad změny předpokladů

(203 954)

124 646

(328 601)

-263,6%

Celkový dopad korekcí

(3 419)

(221)

(3 198)

1446,9%

Celkový dopad změn modelu

(442)

(27 155)

26 712

-98,4%

Koncový stav technických rezerv
Celkové technické rezervy na konci sledovaného
období

30 712

250 885

(220 174)

-87,8%

Částky v tisících Kč
Počáteční stav technických rezerv
Celkové technické rezervy na konci předchozího roku
Pohyby v technických rezervách za sledované období
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Podle zásad předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II Společnost rozlišuje pět druhů
pojištění, pro něž se výše technických rezerv počítá samostatně. Tyto druhy pojištění
odpovídají pěti homogenním rizikovým skupinám.






Životní pojištění, pojištění s podílem na zisku – homogenní riziková skupina
2 (HGR2),
Životní pojištění, pojištění s plněním vázaným na index nebo hodnotu investičního
fondu (investiční životní pojištění) – homogenní riziková skupina 1 (HGR1),
Životní pojištění, ostatní životní pojištění – homogenní riziková skupina 3 (HGR3),
Životní pojištění, zdravotní pojištění (SLT - techniky podobné těm používaným
v životním pojištění) - homogenní riziková skupina 4 (HGR4),
Neživotní pojištění, pojištění ochrany příjmu (zdravotní pojištění NSLT - techniky,
které nejsou podobné těm používaným v životním pojištění) – homogenní riziková
skupina 5 (HGR5).

Hlavní tarify produktů univerzálního životního pojištění s podílem na zisku se podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II zařazují do druhu pojištění „Pojištění s podílem na
zisku“. U těchto produktů se pojistníci podílejí na zisku z investic nad rámec zaručené
technické úrokové míry.
Hlavní tarify investičního životního pojištění se podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II zařazují do druhu pojištění „Pojištění s plněním vázaným na index nebo
hodnotu investičního fondu (investiční životní pojištění)“.
Hlavní tarify rizikového životního pojištění se podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II zařazují do druhu pojištění „Ostatní životní pojištění“.
Úrazová doplňková riziková připojištění připojená k univerzálnímu životnímu pojištění,
investičnímu životnímu pojištění a tradičním produktům se podle předpisů souvisejících se
směrnicí Solventnost II zařazují do druhu pojištění „Pojištění ochrany příjmu, zdravotní
pojištění NSLT“.
Doplňková riziková připojištění pro případ invalidity, vážné nemoci, pobytu v nemocnici nebo
poskytující pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti připojená k univerzálnímu
životnímu pojištění, investičnímu životnímu pojištění a tradičním produktům se podle
předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II zařazují do druhu pojištění „Závazky
životního pojištění, Zdravotní pojištění SLT“.
V současné době nejsou žádná doporučení ke zlepšení interních postupů v souvislosti
s údaji, které jsou považovány za důležité.
Společnost nestanovuje výši technických rezerv jako celek pro žádnou třídu pojištění.
Pro modelování budoucích peněžních toků z pojištění se používá deterministický model,
tj. nepoužívá se žádný generátor ekonomických scénářů.
Společnost v současné době nepřijímá žádné budoucí opatření managementu v souvislosti
s výpočtem technických rezerv.
S výjimkou předpokladu stornovosti společnost nepřihlíží při výpočtu výše technických rezerv
k žádným dalším předpokladům chování pojistníků.
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Předpoklady – neekonomické předpoklady nejlepšího odhadu
Neekonomické předpoklady navrhuje v první linii oddělení pojistné matematiky během
druhého čtvrtletí, reviduje v druhé linii oddělení řízení rizik a schvaluje místní představenstvo
nebo místní vedení Společnosti. V rámci tohoto postupu je rovněž vyžádáno nezávislé
stanovisko a doporučení od držitele pojistně-matematické funkce (AFH).
Soubor navrhovaných neekonomických předpokladů je ve třetím čtvrtletí podroben revizi
a aktualizaci. Mimo místní revize a postupu vyžadují všechny neekonomické předpoklady
rovněž revizi a stanovisko pojistných matematiků pro oblast střední a východní Evropy (CEE)
a skupinového hlavního pojistného matematika (Global Chief Actuary), jakož i revizi
a souhlas koncernového výboru pro řízení rizik a kapitálu (GRCC) bez ohledu na to, zda tyto
předpoklady byly změněny či nikoli. Následující schéma znázorňuje schvalovací proces:

Méně podstatné předpoklady podléhají místnímu řízení a revizi pojistným matematikem pro
CEE a skupinovým hlavním pojistným matematikem.
Předpoklady použité pro výpočet nejlepšího odhadu (úmrtnost, nemocnost, stornovost,
náklady na smlouvu atd.) se stanovují na základě pravidelných analýz. Frekvence těchto
analýz je dána relativní významností předpokladu ve vztahu k pojistně-matematickým
výpočtům, jeho volatilitou a množstvím nově dostupných zkušeností. Významné předpoklady
se revidují nejméně jednou za rok.

Předpoklady – ekonomické předpoklady nejlepšího odhadu
Výnosovou křivku pro výpočty podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II na
základě standardního vzorce poskytuje skupinové oddělení řízení rizik prostřednictvím
přístupového portálu. Výnosová křivka pro výpočet podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II poskytnutá skupinovým oddělením řízení rizik se porovnává s výnosovou
křivkou zveřejněnou orgánem EIOPA. Porovnání se provádí každoročně na základě údajů
z konce roku. Výnosové křivky jsou srovnatelné. Rozdíl je menší než 1 %. Ostatní
ekonomické předpoklady, jakými jsou např. míra inflace a skutečné výnosové míry, se
stanoví na základě ekonomických předpokladů poskytnutých skupinovým oddělením řízení
rizik.
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Ve výpočtech podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se neuplatňují
vyrovnávací úpravy a koeficient volatility. Hodnota symetrické úpravy akciového kapitálového
požadavku se převezme přímo z internetových stránek orgánu EIOPA.

Míra neurčitosti spojená s hodnotou technických rezerv
Rizikové přirážky se vztahují k normální neurčitosti předpokladů nejlepšího odhadu a jsou
součástí technických rezerv jako hodnota, která se přičte k nejlepšímu odhadu závazků.
Neurčitost je zahrnuta do předpokladů a jejich nastavení. Riziko vyplývající z této neurčitosti
se ve skutečnosti odvíjí od toho, do jaké míry se skutečný budoucí vývoj bude lišit od
předpokladů použitých v rámci nejlepšího odhadu technických rezerv. V případě velmi
významných neočekávaných odchylek by mohlo dojít k nedostatečné solventnosti
Společnosti.
Ocenění technických rezerv je správné, pokud je Společnost schopna dosáhnout
požadované úrovně nákladů na jednotlivou pojistnou smlouvu, četnosti storen a zpětné
získatelnosti pohledávek. Je nezbytné kontrolovat náklady Společnosti, zajistit plnění
plánovaných objemů nové produkce a její kvalitu. Navíc je nezbytné pravidelně sledovat
četnost storen a škodní poměr.

Významné zjednodušené metody výpočtu výše technických rezerv
Je třeba, aby všechny metody použité při výpočtu technických rezerv byly přiměřené povaze,
rozsahu a složitosti rizik tvořících základ souvisejících pojistných závazků Společnosti.
Při výpočtu výše technických rezerv se používá několik zjednodušených postupů. Jak bylo
schváleno při ověřování platnosti modelu v roce 2016, tyto zjednodušené postupy nemají
podstatný vliv na hodnotu technických rezerv. Všechny zjednodušené postupy výpočtu
technických rezerv a jejich očekávaný dopad na výši těchto rezerv jsou zdokumentovány.
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D.2.1.

Technické rezervy – neživotní pojištění

AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč

Celkem

Technické rezervy: neživotní
pojištění

0

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II
Celkem

0

(814 308)

(814 308)

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Celkem

Technické rezervy: neživotní pojištění

0

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II
Celkem

0

(739 585)

(739 585)

V následující tabulce je uvedeno rozdělení technických rezerv mezi nejlepší odhad závazků
a rizikovou přirážku:
Ke dni 31. prosince 2018

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

200 854

(814 308)

Technické rezervy: neživotní pojištění (1 015 162)

K 31. prosinci 2017

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: neživotní pojištění

(907 168)

167 583

(739 585)

V tomto oddílu jsou popsány podstatné rozdíly mezi podklady, metodami a hlavními
předpoklady uplatněnými při oceňování pro účely solventnosti a účetní závěrky.
Úprava dle CAS:
Smlouvy neživotního pojištění jsou pojistné smlouvy, u nichž se pojistná událost neváže na
život jednotlivce. Jelikož Společnost v současné době prodává pouze produkty životního
pojištění, neúčtují se podle CAS žádné technické rezervy pro neživotní pojistné smlouvy.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se úrazové doplňkové rizikové
připojištění klasifikuje jako zdravotní pojištění NSLT (pojištění ochrany příjmu).
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnosti II se aplikuje metoda oceňování
reálnou hodnotou. Předpisy související se směrnicí Solventnosti II navíc nerozlišují mezi
závazky před pojistnou událostí a po ní, nýbrž vyžadují diskontování všech očekávaných
budoucích peněžních toků současnými diskontními sazbami a připočítání rizikové přirážky
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vycházející z nákladů na kapitál (CoC) pro nezajistitelná rizika. Podle předpisů souvisejících
se směrnicí Solventnost II se navíc při výpočtu pojistných závazků do očekávaných
budoucích peněžních toků započítávají nepřímé režijní náklady (např. platy generálních
ředitelů, náklady na audit, nájemné za kanceláře, nákup nových systémů IT apod.).
Podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se předpokládají dlouhé smluvní
hranice, tj. doba trvání doplňkového rizikového zdravotního připojištění NSLT odpovídá době
trvání hlavních (životních) tarifů se zohledněním maximálního věku pojištěného pro konkrétní
doplňkové připojištění.
Pokud jde o diskontní sazbu, diskontní sazba podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II vychází ze swapové sazby k datu vykázání.
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi CAS a předpisy související se směrnicí Solventnost II
existují rozdíly z hlediska způsobu vykazování a ke splnění požadavků podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II je potřeba provést přecenění.

D.2.2.

Technické rezervy – životní pojištění (vyjma pojištění s
plněním vázaným na index nebo hodnotu investičního
fondu)

AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč

Reklasifikace Přecenění

Celkem

Technické rezervy: životní pojištění (vyjma pojištění
s plněním vázaným na index nebo hodnotu
755 521
investičního fondu)

Solventnost II
Celkem

0

(1 984 312)

(1 228 792)

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Reklasifikace Přecenění

Celkem

Technické rezervy: životní pojištění (vyjma pojištění s
plněním vázaným na index nebo hodnotu
666 945
investičního fondu)

Solventnost II
Celkem

0

(1 679 217) (1 012 272)

Úprava dle CAS:
Smlouvy životního pojištění jsou pojistné smlouvy, u nichž je plnění vázáno na život
pojištěného. Oceňování závazku ze smlouvy životního pojištění se mění a závisí na povaze
produktu. Mezi technické rezervy jsou zařazeny následující produkty/závazky – životního
pojištění podle CAS:
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Tradiční produkty (rizikové životní pojištění),
Rezervy na nezasloužené pojistné (rizikové životní pojištění),
Produkty univerzálního životního pojištění (se zaručenou technickou úrokovou
mírou),
Rezervy na pojistné plnění (včetně rezerv na pojistné plnění pro investiční životní
pojištění)
Rezervy na bonusy (včetně rezerv na bonusy pro investiční životní pojištění).

Závazky vyplývající z produktů tradičního životního pojištění se oceňují pomocí metody
čistého pojistného (net premium method). Závazky vyplývající z produktů univerzálního
životního pojištění se rovnají výši hodnoty fondu pojistníků. Závazky z rezerv na pojistné
plnění se rovnají součtu rezerv na nahlášené, ale nezlikvidované a nastalé, ale dosud
nenahlášené pojistné události (RBNS a IBNR) a náklady na likvidaci škody (CHE). Závazky
z bonusových rezerv se rovnají součtu aktuálních bonusových rezerv pojistníků.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Na rozdíl od klasifikace podle CAS jsou podle klasifikace dle předpisů související se směrnicí
Solventnost II závazky z životního pojištění dále rozděleny do tří samostatných druhů
pojištění:




Pojištění s podílem na zisku,
Ostatní životní pojištění,
Zdravotní pojištění SLT.

D.2.2.1. Technické rezervy - pojištění s podílem na zisku
V následující tabulce je uvedeno rozdělení technických rezerv mezi nejlepší odhad závazků
a rizikovou přirážku:
Ke dni 31. prosince 2018
V tisících Kč

Technické rezervy: pojištění s podílem na zisku

Solventnost
II

Solventnost II

Solventnost II

BEL

Riziková
přirážka

Celkem

67 804

2 107

69 911

K 31. prosinci 2017

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost
II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: pojištění s podílem na zisku

63 605

2 147

65 751

Produkty univerzálního životního pojištění s podílem na zisku (pouze hlavní tarify bez
doplňkových rizikových připojištění v podobě zdravotního pojištění SLT a NSLT včetně
bonusové rezervy a rezervy na pojistné plnění pro hlavní tarify) se klasifikují jako pojištění
s podílem na zisku.
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se aplikuje metoda oceňování
reálnou hodnotou. Předpisy související se směrnicí Solventnosti II navíc nerozlišují mezi
závazky před pojistnou událostí a po ní, nýbrž vyžadují diskontování všech očekávaných
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budoucích peněžních toků současnými diskontními sazbami a připočítání rizikové přirážky
vycházející z nákladů na kapitál (CoC) pro nezajistitelná rizika. Podle předpisů souvisejících
se směrnicí Solventnosti II se navíc při výpočtu pojistných závazků do očekávaných
budoucích peněžních toků započítávají nepřímé režijní náklady (např. platy generálních
ředitelů, náklady na audit, nájemné za kanceláře, nákup nových systémů IT apod.).
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se předpokládají dlouhé smluvní
hranice.
Pokud jde o diskontní sazbu, diskontní sazba podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II vychází ze swapové sazby k datu vykázání.
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi CAS a předpisy související se směrnicí Solventnost II
existují rozdíly z hlediska způsobu vykazování a ke splnění požadavků podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II je potřeba provést přecenění.

D.2.2.2. Technické rezervy – ostatní životní pojištění
V následující tabulce je uvedeno rozdělení technických rezerv mezi nejlepší odhad závazků
a rizikovou přirážku:
Ke dni 31. prosince 2018

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost
II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: ostatní životní pojištění

1 909

187

2 096

K 31. prosinci 2017

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost
II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: ostatní životní pojištění

2 320

179

2 498

Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se rizikové životní pojištění
včetně rezervy na nezasloužené pojistné a rezervy na pojistné plnění klasifikují jako
technické rezervy na ostatní životní pojištění.
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se aplikuje metoda oceňování
reálnou hodnotou. Předpisy související se směrnicí Solventnost II navíc nerozlišují mezi
závazky před pojistnou událostí a po ní, nýbrž vyžadují diskontování všech očekávaných
budoucích peněžních toků současnými diskontními sazbami a připočítání rizikové přirážky
vycházející z nákladů na kapitál (CoC) pro nezajistitelná rizika. Podle předpisů souvisejících
se směrnicí Solventnost II se navíc při výpočtu pojistných závazků do očekávaných
budoucích peněžních toků započítávají nepřímé režijní náklady (např. platy generálních
ředitelů, náklady na audit, nájemné za kanceláře, nákup nových systémů IT apod.).
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se předpokládají dlouhé smluvní
hranice.
Pokud jde o diskontní sazbu, diskontní sazba podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II vychází ze swapové sazby k datu vykázání.
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi CAS a předpisy související se směrnicí Solventnosti II
existují rozdíly z hlediska způsobu vykazování a ke splnění požadavků podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II je potřeba provést přecenění.
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D.2.2.3. Technické rezervy – životní zdravotní pojištění SLT
V následující tabulce je uvedeno rozdělení technických rezerv mezi nejlepší odhad závazků
a rizikovou přirážku:
Ke dni 31. prosince 2018

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost
II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: zdravotní pojištění SLT

(1 581 306)

280 508

(1 300 798)

K 31. prosinci 2017

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost
II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: zdravotní pojištění SLT

(1 298 192)

217 670

(1 080 522)

K 31. prosinci 2016

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka Celkem

Technické rezervy: zdravotní pojištění SLT

(1 543 965)

283 340

(1 260 625)

Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se doplňkové rizikové připojištění
zdravotního pojištění SLT pro všechny produkty včetně rezerv na pojistné plnění pro tato
doplňková riziková připojištění klasifikují jako zdravotní pojištění SLT.
Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se aplikuje metoda oceňování
reálnou hodnotou. Předpisy související se směrnicí Solventnost II navíc nerozlišují mezi
závazky před pojistnou událostí a po ní, nýbrž vyžadují diskontování všech očekávaných
budoucích peněžních toků současnými diskontními sazbami a připočítání rizikové přirážky
vycházející z nákladů na kapitál (CoC) pro nezajistitelná rizika. Podle předpisů souvisejících
se směrnicí Solventnost II se navíc při výpočtu pojistných závazků do očekávaných
budoucích peněžních toků započítávají nepřímé režijní náklady (např. platy generálních
ředitelů, náklady na audit, nájemné za kanceláře, nákup nových systémů IT apod.).
Podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se předpokládají dlouhé smluvní
hranice, tj. také doba trvání doplňkového rizikového zdravotního připojištění SLT odpovídá
době trvání hlavních (životních) tarifů se zohledněním maximálního věku pojištěného pro
konkrétní doplňkové připojištění.
Pokud jde o diskontní sazbu, diskontní sazba podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II vychází ze swapové sazby k datu vykázání.
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi CAS a předpisy souvisejících se směrnicí Solventnost II
existují rozdíly z hlediska způsobu vykazování a ke splnění požadavků podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II je potřeba provést přecenění.

D.2.3.

Technické rezervy – pojištění s plněním vázaným na index
nebo hodnotu investičního fondu

AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč
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Celkem

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost
II
Celkem
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Technické rezervy: životní pojištění s plněním
vázaným na index nebo hodnotu investičního
fondu

2 487 457

0

(413 645)

2 073 811

Přecenění

Solventnost
II

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS

Reklasifikace

V tisících Kč

Celkem

Technické rezervy: životní pojištění s plněním
vázaným na index nebo hodnotu investičního
fondu

2 527 082

Celkem
0

(524 341)

2 002 741

V následující tabulce je uvedeno rozdělení technických rezerv mezi nejlepší odhad závazků
a rizikovou přirážku:
Ke dni 31. prosince 2018

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost II

V tisících Kč

BEL

Riziková přirážka

Celkem

Technické rezervy: pojištění s plněním vázaným
na index nebo hodnotu investičního fondu

1 968 309

105 502

2 073 811

K 31. prosinci 2017

Solventnost II

Solventnost II

Solventnost II

V tisících Kč
Technické rezervy: pojištění s plněním vázaným
na index nebo hodnotu investičního fondu

BEL

Riziková přirážka

Celkem

1 856 083

146 658

2 002 741

Úprava dle CAS:
Smlouvy investičního životního pojištění se oceňují aktuální hodnotou podílových jednotek,
která odráží reálnou hodnotu aktiv ve fondu. V praxi se zůstatky účtů pro smlouvy
investičního životního pojištění obecně oceňují jako součin počtu podílových jednotek
a jednotkové ceny.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Předpisy související se směrnicí Solventnost II vyžadují používání metody reálné hodnoty,
čímž se rozumí, že mají být použity tržní ceny, pokud jsou k dispozici. Nejlepší odhad je
potom založen na pravděpodobnostmi váženém průměru budoucích peněžních toků. Z toho
důvodu neplatí zásady účtování na akruálním základě.
Na rozdíl od CAS se podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II pro stanovení
peněžních toků ze smluv započítávají do celkových nákladů obecné režijní náklady.
Podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II není stanovena minimální výše
vkladu. To znamená, že technickou rezervu lze ocenit na nižší hodnotu než je výše
odbytného. Podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se neúčtují ani žádné
úvěrové zisky ani ztráty, protože závazky jsou diskontovány příslušnou časovou strukturou
bezrizikových úrokových měr.
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U produktů investičního životního pojištění se podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II předpokládají dlouhé smluvní hranice.
Pokud jde o diskontní sazbu, diskontní sazba podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II vychází ze swapové sazby k datu vykázání.
Z výše uvedeného vyplývá, že mezi CAS a předpisy související se směrnicí Solventnost II
existují rozdíly z hlediska způsobu vykazování a ke splnění požadavků podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnosti II je potřeba provést přecenění.

D.2.4.

Vyrovnávací úprava

Společnost neuplatňuje vyrovnávací úpravu podle článku 77b směrnice 2009/138/ES.

D.2.5.

Koeficient volatility

Společnost neuplatňuje koeficient volatility podle článku 77d směrnice 2009/138/ES.

D.2.6.

Přechodná časová struktura bezrizikových úrokových měr

Společnost neuplatňuje přechodnou časovou strukturu bezrizikových úrokových měr podle
článku 308c směrnice 2009/138/ES.

D.2.7.

Přechodný odpočet

Společnost neuplatňuje přechodný odpočet podle článku 308d směrnice 2009/138/ES.

D.2.8.

Částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních
účelových jednotek (Special Purpose Vehicles)

Částky vymahatelné ze zajistných smluv se oceňují tržní hodnotou - jako všechny ostatní
vymahatelné částky. Při výpočtu kapitálu se bere v úvahu opravná položka, která zohledňuje
očekávané ztráty z důvodu selhání protistrany. Hodnota této opravné položky vychází ze
současné hodnoty očekávaných vymahatelných částek ze zajistné smlouvy, vážené
pravděpodobností bankrotu protistrany. Uplatňuje se taková míra úspěšnosti vymáhání
pohledávek, která zohledňuje skutečnost, že část pohledávky bude získána i v případě
neplnění závazků. Hodnota pravděpodobnosti neplnění a míry úspěšnosti vymáhání
pohledávek se stanoví podle hodnot v přehledu parametrů SF, který zveřejňuje skupinové
oddělení řízení rizik na svých internetových stránkách.
Společnost nemá vymahatelné částky od zvláštních účelových jednotek (Special Purpose
Vehicles).
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D.2.9.

Podstatné změny předpokladů pro výpočet technických
rezerv

Společnost neaplikovala v reportovaném období žádné významné změny v předpokladech
použitých pro výpočet technický rezerv. Veškeré provedené změny jsou popsaný v části D.2
Technické rezervy.
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D.3.

OSTATNÍ ZÁVAZKY

D.3.1.

Jiné technické rezervy

V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci jiných technických
rezerv.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč

Celkem

Jiné technické rezervy

0

Přecenění

Reklasifikace

Solventnost II
Celkem

0

(0)

0

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Jiné technické rezervy

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
3

0

(3)

Celkem
0

Úprava dle CAS:
Ostatní technické rezervy podle CAS jsou zachyceny v rámci rezervy na nevyplacené
počáteční provize.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se žádné další technické rezervy
neúčtují. Všechny jsou při výpočtu technických rezerv zahrnuty do projekce peněžních toků.
Reklasifikační úprava představuje odúčtování rezervy na nevyplacenou počáteční provizi,
která se zahrne do nejlepšího odhadu technických rezerv.
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D.3.2.

Rezervy jiné než technické rezervy

V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci jiných než
technických rezerv.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Přecenění

Reklasifikace

V tisících Kč

Celkem

Rezervy jiné než technické
rezervy

69 178

(66 116)

0

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem
3 062

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč

Celkem

Rezervy jiné než technické
rezervy

42 369

Solventnost II
Celkem

(40 189)

0

2 181

Úprava dle CAS:
Podle CAS se v tomto oddíle vykazují rezervy související s odlivem prostředků, např. se
ztrátami ze zmařených obchodů, a dále rezerva na zaměstnanecké bonusy, rezerva na daň
z příjmu a rezerva na dlouhodobé pobídkové plány.
Úprava dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II:
Jiné než technické rezervy jsou určeny na současné právní nebo mimosmluvní závazky
vzniklé z minulých událostí pro případy, kdy je možné, že způsobí odliv ekonomických
přínosů, a jejich výši lze spolehlivě odhadnout. Vedení Společnosti provede kvalifikovaný
odhad ohledně posouzení pravděpodobnosti ztráty.
Částka zaúčtovaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů požadovaných k vyrovnání
současného závazku k rozvahovému dni se zohledněním všech inherentních rizik
a neurčitostí, jakož i časové hodnoty peněz. Pro odhad výše ztráty je nutný kvalifikovaný
odhad při výběru vhodného výpočetního modelu a specifických předpokladů souvisejících
s konkrétní expozicí.
U rezerv, které nesplňují požadavky předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II, se
provede reklasifikační úprava. Pro účely předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II je
rezerva na zaměstnanecké bonusy klasifikována jako Ostatní závazky a rezerva na daň
z příjmu je zařazena do položky Závazky (obchodní, nikoli z pojištění). Rezerva na
dlouhodobý pobídkový plán se účtuje v rámci položky Kapitál, protože se stanovuje metodou
ekvivalence a tato rezerva kryje budoucí převody kapitálu mezi společností Aegon a
Koncernem.

D.3.3.

Závazky v rámci penzijních dávek

Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné závazky v rámci penzijních dávek.
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D.3.4.

Vklady od zajistitelů

Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné vklady od zajistitelů.

D.3.5.

Odložené daňové závazky

Změna odložených daňových závazků je ovlivněna zejména přeceněním technický rezerv.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
V tisících Kč
Odložené daňové závazky

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
0

0

432 376

Celkem
432 376

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
0

0

410 504

Celkem
410 504

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Odložené daňové závazky

Popis rozdílů v uplatněných podkladech, metodách a hlavních předpokladech mezi
účetnictvím podle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II a podle CAS je uveden
v oddíle D.1.4. Odložené daňové pohledávky.
Rozdíl mezi přeceněním odložených daňových závazků podle CAS a předpisů souvisejících
se směrnicí Solventnost II spočívá pouze v ocenění příslušných rozvahových položek.
Jestliže se nezmění daňový základ, potom se úpravy z přecenění, které se vztahují
k zůstatkům odložených daňových závazků, musí rovnat úpravám z přecenění u příslušných
rozvahových položek vynásobeným platnými daňovými sazbami. Platná daňová sazba je 19
%.
Celková hodnota provedených úprav z přecenění činí 410 miliónů Kč. Tato hodnota vyplývá
především z přecenění technických rezerv na životní pojištění a časově rozlišených
pořizovacích nákladů.

D.3.6.

Deriváty

Podklady, metody a hlavní předpoklady uplatněné při oceňování pro účely Solventnosti II -viz
oddíl D.1.7. Investice.

D.3.7.

Závazky vůči úvěrovým institucím

Společnost Aegon nemá žádné závazky vůči úvěrovým institucím.
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D.3.8.

Finanční závazky jiné než dluhy vůči úvěrovým institucím

Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné finanční závazky jiné než dluhy vůči
úvěrovým institucím.

D.3.9.

Závazky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci závazků z pojištění
a vůči zprostředkovatelům.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS
V tisících Kč

Celkem

Závazky z pojištění a vůči
zprostředkovatelům

133 472

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem

0

0

133 472

Přecenění

Solventnost II

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
CAS
V tisících Kč

Celkem

Závazky z pojištění a vůči
zprostředkovatelům

123 919

Reklasifikace

Celkem
0

0

123 919

Předpisy související se směrnicí Solventnost II vyžadují používání metody oceňování reálnou
hodnotou vyjma účinku změn vlastního úvěrového rozpětí (OCS) od prvotního zaúčtování.
Oceňování podle CAS a předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se nijak neliší.

D.3.10. Závazky ze zajištění
V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci závazků ze zajištění.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
V tisících Kč
Závazky ze zajištění

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
0

0

0

Celkem
0

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
0

0

0

Celkem
0

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Závazky ze zajištění
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Předpisy související se směrnicí Solventnost II vyžadují používání metody oceňování reálnou
hodnotou vyjma účinku změn vlastního úvěrového rozpětí (OCS) od prvotního zaúčtování.
Oceňování podle CAS a předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se nijak neliší.

D.3.11. Závazky (obchodní, nikoli z pojištění)
V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci závazků
(obchodních, nikoli z pojištění).
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
CAS

Reklasifikace

Přecenění

V tisících Kč

Celkem

Závazky (obchodní, nikoli z
pojištění)

29 868

4 970

0

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II
Celkem
34 838

AEGON Česká republika
Rozvaha
K 31. prosinci 2017
V tisících Kč

Celkem

Závazky (obchodní, nikoli z
pojištění)

30 662

Solventnost II
Celkem

11 327

0

41 989

Předpisy související se směrnicí Solventnost II vyžadují používání metody oceňování reálnou
hodnotou vyjma účinku změn vlastního úvěrového rozpětí (OCS) od prvotního zaúčtování.
Oceňování podle CAS a předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se nijak neliší.
Reklasifikační úprava představuje vynětí položek z jiných než technických rezerv, jenž se
týkají rezervy na daň z příjmu právnických osob.

D.3.12. Podřízené závazky
Společnost Aegon neeviduje v lokálním účetnictví žádné podřízené závazky.

D.3.13. Ostatní závazky
V průběhu aktuálního roku nedošlo k významnějším odchylkám v rámci ostatních závazků.
AEGON Česká republika
Rozvaha
Ke dni 31. prosince 2018
V tisících Kč
Ostatní závazky

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
53 689

21 977

(5 863)

Celkem
69 804

AEGON Česká republika
Rozvaha
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K 31. prosinci 2017
V tisících Kč
Ostatní závazky

CAS

Reklasifikace

Přecenění

Solventnost II

Celkem
67 996

(9 886)

(4 627)

Celkem
53 483

Předpisy související se směrnicí Solventnost II vyžadují používání metody oceňování reálnou
hodnotou vyjma účinku změn vlastního úvěrového rozpětí (OCS) od prvotního zaúčtování.
Oceňování podle CAS a předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II se nijak neliší.
Reklasifikační úprava se skládá z odúčtování nezainvestovaného pojistného, které je
zahrnuto do výpočtu hodnoty technických rezerv, a převodu rezerv na zaměstnanecké
bonusy z jiných než technických rezerv.
Úpravu z přecenění představuje odúčtování časově rozlišených pořizovacích nákladů na
nezaplacené pojistné. Tyto časově rozlišené pořizovací náklady jsou zahrnuty do výpočtu
hodnoty technických rezerv.

D.4.

Alternativní metody oceňování

Společnost Aegon neuplatňuje při oceňování technických rezerv alternativní oceňovací
metody
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ŘÍZENÍ KAPITÁLU

E.

Oporou obchodní strategie společnosti Aegon je finanční strategie, jejímiž klíčovými tématy
pro období let 2018–2020 jsou:





E.1.

Realizace strategických priorit – společnost Aegon hodlá neustále přesměrovávat
kapitál do svých hlavních obchodních činností.
Návratnost kapitálu akcionářům společnosti Aegon – společnost Aegon má v úmyslu
udržovat atraktivní výnos z kapitálu v podobě dividend a zároveň pokračovat ve
zpětném odkupu akcií tak, aby se investoři společnosti Aegon mohli podílet na
hospodářských výsledcích Společnosti.
Udržování vyrovnané kapitálové pozice společnosti Aegon v rámci vlastního cílového
rozpětí a v rámci rozpětí doporučovaného ratingovými agenturami.

SMĚRNICE K ŘÍZENÍ KAPITÁLU

Naše směrnice k řízení kapitálu vychází z následujících zásad:













Kapitalizace musí být natolik dostatečná a finanční flexibilita natolik silná, aby
Společnost obstála za normálních, nepříznivých i extrémních podmínek. Je třeba
efektivně využívat kapitál a zlepšovat vzájemnou zaměnitelnost kapitálových položek.
Riziková tolerance Společnosti ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti spočívá
v udržení ukazatele kapitalizace nad 100% SCR v zátěžovém scénáři počítaným na
desetileté období. Úroveň intervencí je podle směrnice řízení kapitálu nastavena tak,
aby byla poskytnuta ochrana proti porušení rizikové tolerance.
Kapitalizace Společnosti vychází z nejpřísnějších místních regulatorních požadavků
a dobrovolně přijatých kritérií. Jako podpůrný nástroj měření a řízení rizik
a směrování vývoje Společnosti k žádoucímu rizikovému profilu slouží Vnitřní
ekonomický rámec Společnosti.
Cílem Společnosti je vyplácet svému akcionáři trvale udržitelnou a rostoucí dividendu.
Vyplácení dividend akcionáři Společností vychází z lokální tvorby kapitálu, po
odpočtu investic do nové produkce za účelem organického růstu a při udržení
kapitálového a likvidního postavení Společnosti v souladu s touto směrnicí k řízení
kapitálu a Rámcem řízení finančního rizika.
Za řízení kapitálové pozice Společnosti podle pokynů a požadavků stanovených
směrnicí k řízení kapitálu na základě koncernové směrnice k řízení kapitálu odpovídá
představenstvo. Vykazování a komunikační tok je zabezpečen prostřednictvím
řídícího týmu Aegon Continental Europe (dále ACE), zejména ACE CFO.
Úroveň kapitalizace a spolu s ní i celkovou kapitalizaci a umístění kapitálu
Společnosti projednává a schvaluje představenstvo.
Aby byla zajištěna přiměřená transparentnost kapitalizace a aby bylo umožněno
plynulé kapitálové plánování Společnosti, je potřeba mezi manažerským týmem
společnosti ACE a Corporate Financial Center (díle CFC) vyžadovat explicitní, časté
a včasné interakce.
K zajištění včasného projednání a intervencí ve vztahu ke kapitálové přiměřenosti,
efektivitě a zaměnitelnosti kapitálu a k zajištění, že výše uvedené zásady budou
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sledovat tyto cíle a dosažitelnosti těchto cílů, slouží jasně definovaná úroveň řízení
řešení daných problémů a pravidelné vykazování kapitálu.
Aby bylo možné zhodnotit potenciální dopad na cíle skupiny Aegon a skupiny
a místní kapitálové plány společnosti Aegon a místní Společnosti, musí být s ACE
CFO včas projednány všechny významné místní transakce (fúze a akvizice, zajištění)
a / nebo významné změny v místním ALM, riziku a obchodních profilech, který by
předtím, než se uskuteční tyto transakce a změny, bude dále informovat CFC.

Možná úroveň kapitalizace Společnosti je vyjádřena „zónami řízení kapitálu“ uvedenými
v tabulce níže.
Zóny řízení kapitálu
Příležitost
Dodatečné příležitosti: v případě kapitalizace převyšující cílové rozpětí je třeba, aby místní
vedení Společnosti identifikovalo, zvážilo a projednalo s ACE možnosti dodatečného
umístění kapitálu navíc oproti kapitálovému plánu, např. zrychlení plánovaného růstu a/nebo
zvýšení výplat akcionáři.
Cíl
Běžný režim: v případě úrovně kapitálu kolísající v rámci cílové zóny. Kapitál se umísťuje
v souladu s kapitálovým plánem, jehož cílem je vytvářet udržitelnou a žádoucí úroveň tvorby
kapitálu a také dividendy pro Holding podle kapitálového plánu. Očekává se, že šířka cílové
zóny odráží dvojnásobek kapitálové volatility dle zátěžového scénáře počítaného na
desetileté období a vytváří dodatečnou kapitálovou rezervu nad kapitálovou rezervou v zóně
Výstraha a v zóně Obnova.
Výstraha
Přechod do režimu tvorby kapitálu a postupné udržování remitencí za současného
zachování udržitelné úrovně tvorby kapitálu a realizace strategie Společnosti. V případě, že
kapitalizace klesne pod úroveň cílové zóny, musí být plány umístění kapitálu a rizikové
pozice přehodnoceny, aby se kapitalizace do cílové zóny vrátila v období do 24 měsíců. Je
třeba, aby místní i skupinový výbor pro řízení rizik a kapitálu (RCC a GRCC) stanovily
iniciativy v oblasti řízení kapitálu a projednaly provádění plánů. Dividendy jsou postupně
snižovány. Kapitálová rezerva v zóně Výstrahy je maximum z dvojnásobku očekávané
tvorby kapitálu a 20% místního SCR.
Obnova
K navrácení kapitálu do výstražné zóny do 12 měsíců je třeba zrychlené budování kapitálu.
Zóna Obnovy je primárně nastavena tak, aby chránila Společnost před porušením limitu
100% SCR, po dopadech ze zátěžových scénářů počítaných na desetileté období a po
použití případného dalšího rezervního bufferu, pokud by to bylo považováno za vhodné.
Místní RCC, GRCC a představenstvo projednají a stanoví plány pro návrat kapitálu do zóny
Výstrahy do 12 měsíců a zpátky do cílové zóny do 24 měsíců. Pokud je očekávaná roční
tvorba kapitálu omezena (tj. nižší než 10% SCR), očekává se, že zóna Výstrahy bude
zvýšena, aby odrážela omezenou schopnost autonomního růstu zpět do cílového rozsahu.
Výplaty dividend akcionáři se pozastaví.
Regulační plán
Je třeba sestavit místní regulační plán obnovy na vrácení kapitalizace zpět na požadovanou
úroveň v rámci specifik místního regulatorního režimu. Pozastaví se vyplácení dividend
akcionáři.
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Pro účely této směrnice se zóny řízení kapitálu Společnosti definují prostřednictvím
kapitálových ukazatelů dle předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II uvedených
v následující tabulce.
Zóny řízení kapitálu
Kapitálový ukazatel
Kapitálový ukazatel
(Solventnost II)
2018
2017
Příležitost
> 180 % SCR
> 180 % SCR
Cíl

160 % – 180 % SCR

160 % – 180 % SCR

Výstraha

140 % – 160 % SCR

140 % – 160 % SCR

Obnova

100 % – 140 % SCR

100 % – 140 % SCR

Regulační plán

< 100 % SCR

< 100 % SCR

Dolní mezní hodnota

100 % MCR

100 % MCR

Tyto úrovně kapitálového ukazatele vycházejí ze standardního vzorce, prvního pilíře.
Metodika výpočtu SCR/MCR (předpisy související se směrnicí Solventnost II) je popsána ve
vnitropodnikové směrnici „Výpočet solventnostního kapitálového požadavku a minimálního
kapitálového požadavku“, verze 1.5 (AD_20151221_SCR_Calculation_v1.5).
V roce 2018 bylo zachováno nastavení těchto úrovní stejně jako v roce 2017, v návaznosti
na výsledky zátěžových testů počítaných na desetiletém období. V případě, že dojde ke
změnám v implementaci nebo výkladu předpisů souvisejících se směrnicí Solventnost II,
očekává se, že se tyto úrovně mohou dále změnit.
Kromě kapitálových požadavků uvedených výše jsou při řízení kapitálové přiměřenosti
zohledněna i dobrovolně přijatá kritéria (popsaná ve vnitřním předpisu AE CZ_Capital
Management Policy_v2.0), pomocí kterých jsou do výpočtu solventnostního požadavku
zahrnuty také parametry výpočtu dle Solventnosti I. Pro účely výpočtu cílového kapitálu je
disponibilní míra solventnosti Společnosti upravena odpočtem odložených pořizovacích
nákladů (DAC) a dosud nestržené poplatky ze smluv, tj.

Vlastní kapitál – nehmotná aktiva – DAC – nestržené poplatky > k * RSM

Původní cíl podle režimu Solventnosti I po úpravách odpovídal solventnostnímu poměru ve
výši 100 % (k=100%). Tyto úpravy poskytly přiměřenou kapitálovou rezervu přesahující
regulatorní požadavek Solventnosti I. Podle této metodiky byly navíc technické rezervy
(podle CAS) s vysokou pravděpodobností kryty „skutečnými“ aktivy. I podle režimu předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II je naším cílem krýt s vysokou pravděpodobností
technické rezervy „skutečnými“ aktivy, a proto jsme se rozhodli nadále uplatňovat původní
metodiku, i když s drobnou úpravou – vyžaduje se pouze 60 % původní míry solventnosti
vyžadované podle Solventnosti I (k=60 %). Úroveň kapitalizace je tak stále považována za
přiměřenou, neboť splňuje místní regulatorní požadavky. Je třeba očekávat kolísání okolo
cílové hodnoty.
Dalšími dobrovolně přijatými kritérii, která jsou zohledněna ve výpočtech a analýzách, jsou:


Omezení výplaty dividend – zohledněna jsou nejen nehmotná aktiva, odložené
pořizovací náklady a nestržené poplatky ze smluv, ale také majetkové účasti, ostatní
nelikvidní aktiva, potřeba likvidity a další omezení,
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Hotové peněžní prostředky kryjící vlastní kapitál – z tohoto základu vychází výpočet
a nařízení ostatních omezení.

U výše uvedených dobrovolně přijatých kritérií se předpokládá, že zůstanou rizikově averzní
ve vztahu ke krytí rezerv i v souladu s minimální výší potřebné provozní hotovosti, která je
počítána každoročně během přípravy střednědobého plánu (MTP).
K zajištění pravidelné kontroly je čtvrtletně sestavována zpráva o kapitálové pozici. Navíc se
každoročně v rámci přípravy MTP přepočítávají tato dodatečná dobrovolně přijatá kritéria
tak, aby úrovně odrážely současnou situaci spolu s výhledem na budoucí strategii
a přizpůsobením se této strategii.

Pojišťovna Aegon získala označení G -SII
Dne 3. listopadu 2015 získal koncern Aegon poprvé označení globální systémově významné
pojišťovny (G-SII) udělované Výborem pro finanční stabilitu (FSB), a to na základě metodiky
hodnocení vytvořené Mezinárodním sdružením orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS). Výbor
pro finanční stabilitu, který označení G-SII každoročně přehodnocuje, se na základě diskuze
s IAIS a národními orgány dohledu rozhodl nevydávat nové ověření pro G-SII za rok 2017.
Skupina AEGON je tedy stále považována za G-SII v době vydání této zprávy. Aegon
Pojišťovna, a.s. poskytuje údaje za účelem podpory své globální mateřské společnosti
Aegon N. V., a tudíž podléhá zpřísněnému konsolidovanému dohledu.
V důsledku uděleného označení G-SII podléhá pojišťovna Aegon další rovině přímého
dohledu na úrovni koncernu. Zavedla proto zvláštní řídicí strukturu pro účely G-SII, aby
zajistila plnění požadavků uložených takto označeným institucím. Do 12 měsíců od udělení
označení G-SII jsou instituce G-SII povinny vypracovat plán řízení rizika likvidity, plán řízení
systémového rizika a ozdravný plán ex ante.
V souladu s uvedenými požadavky předložil koncern Aegon tyto plány Nizozemské státní
bance (DNB) a pracovní skupině krizového řízení (CMG) pro G-SII, která byla vytvořena pro
koncern Aegon. CMG je povinna: vytvořit pracovní skupinu krizového řízení (do 6 měsíců od
udělení označení G-SII), uzavřít smlouvu o přeshraniční spolupráci, vypracovat plán pro
řešení krize vycházející ze strategie pro řešení krize (do 18 měsíců) a provést posouzení
způsobilosti k řešení krize (do 24 měsíců).
V 2017, na základě roku 2016 vypočítávaly a vykazovaly instituce G-SII základní kapitálový
požadavek (BCR) a vyšší schopnost absorbovat ztráty (HLAC) na důvěrném základě podle
předpisů vydaných Mezinárodním sdružením orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS).
2. Listopadu 2017 IAIS oznámila svým členům, že došlo ke shodě nad jednotným přístupem
k rozvoji Mezinárodním kapitálových standardů (ICS) pro mezinárodně působící pojišťovací
skupiny (IAIGs). Skupina AEGON je zařazena do této skupiny subjektů. Po testovací období
aplikace ICS verze 1, která skončila na konci roku 2017, IAIS přistoupí k vývoji ICS verze
2, která bude testována v letech 2018 – 2019. Implementace ICS verze 2 bude probíhat ve
dvou fázích:



Fáze monitoringu, která bude po dobu 5 let a bude pro všechny členy IAIGs povinná,
Fáze implementace, kdy ICS se stane požadovaným kapitálovým standardem.
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E.1.1.

Zařazení kapitálu do tříd

Nařízení Solventnost II rozlišuje mezi dostupným a použitelným kapitálem, přičemž se oba
druhy rozdělují do tříd uvedených níže.
Tier 1
Tier 1 - nepodléhající omezení
Kmenový akciový kapitál
Tier 1 - podléhající omezení
Podřízené kapitálové položky
absorbující ztrátu

Tier 2
Podřízené kapitálové nástroje
- doba splatnosti delší než 10 let
- omezená schopnost
absorbovat ztrátu
- možnost pozastavení plateb a
odložení úroků

Tier 3
Podřízené kapitálové nástroje
- doba splatnosti delší než 5 let
- omezená schopnost
absorbovat ztrátu
- možnost pozastavení plateb a
odložení úroků
Odložená daňová aktiva

Pravidla ukládají pro každou třídu limity částek, které mohou být drženy ke krytí kapitálových
požadavků s cílem zajistit, aby byly k dispozici v případě potřeby absorbovat ztráty, které by
mohly vzniknout.
Celkový kapitál společnosti Aegon je tvořen primárním kapitálem včetně přeceňovacího
rezervního fondu. Primární kapitál je tvořen akciovým kapitálem krytým vlastními akciemi.
Přeceňovací rezervní fond se počítá jako přebytek aktiv nad závazky a primárním kapitálem.
Celkový primární kapitál je podle Směrnice zařazen do kategorie TIER 1.
AEGON Česká republika
Kapitál podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II
Ke dni 31. prosince 2018
Třídy

TIER 1

TIER 1

Celkem

neomezené

omezené

Kmenový akciový kapitál

380 000

380 000

0

0

0

Emisní ážio

0

0

0

0

0

Podřízené účty vzájemných pojišťoven nebo
ekvivalent kmenového akciového kapitálu

293 905

293 905

0

0

0

Přeceňovací rezervní fond

2 102 352

2 102 352

0

0

0

Podřízené závazky
Výše odpovídající hodnotě čistých odložených
daňových pohledávek
Jiný primární kapitál schválený orgánem dohledu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Primární kapitál před úpravami celkem

2 776 257

2 776 257

0

0

0

V tisících Kč

TIER 2 TIER 3

Primární kapitál
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AEGON Česká republika
Kapitál podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II
K 31. prosinci 2017
Třídy

TIER 1

Celkem

neomezené omezené

Kmenový akciový kapitál

380 000

380 000

Emisní ážio

0

Podřízené účty vzájemných pojišťoven nebo
ekvivalent kmenového akciového kapitálu

TIER 2

TIER 3

0

0

0

0

0

0

0

293 905

293 905

0

0

0

Přeceňovací rezervní fond

1 971 140

1 971 140

0

0

0

Podřízené závazky
Výše odpovídající hodnotě čistých odložených
daňových pohledávek
Jiný primární kapitál schválený orgánem dohledu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Primární kapitál před úpravami celkem

2 645 046

2 645 046

0

0

0

V tisících Kč

TIER 1

Primární kapitál

AEGON Česká republika
Přeceňovací rezervní fond dle předpisů Solventnost II
Ke dni 31. prosince 2018
2018

2017

V tisících Kč

Celkem

Celkem

Abs.

Relat.

Složky investic

0

0

0

0,0%

Složky pojištění

3 096 543

2 844 683

251 860

8,9%

Složky financování

0

0

0

0,0%

Složky odložené daně

(451 344)

(420 186)

(31 157) 7,4%

Ostatní dorovnávací položky

(721 049)

(633 176)

(87 873) 13,9%

Složky účastí

0

0

Nerozdělený zisk v místním vlastním kapitálu

178 202

311 031

Přeceňovací rezervní fond celkem

2 102 352

2 102 352

0
(132
829)
0

E.1.2.

0,0%
-42,7%
0,0%

Řízení dividend a provádění našich strategických priorit

Součástí směrnice k řízení kapitálu je rovněž dividendová politika. Cílem Společnosti je
vyplácet udržitelnou dividendu holdingové Společnosti představující podíl na jejích
hospodářských výsledcích. Po případné investici do nové produkce na podporu organického
růstu zůstává k dispozici pro výplatu dividend holdingové společnosti vytvořený kapitál,
přičemž kapitálová a likvidní pozice jsou i nadále v souladu se zásadami řízení kapitálu
a Rámcem finančního řízení rizik.
V závislosti na okolnostech, vyhlídkách do budoucna a jiných úvahách se může
představenstvo rozhodnout o upuštění od tohoto cíle. Při vyhlašování či navrhování
vyplacení dividend představenstvo zohlední rovněž kapitálovou pozici, finanční flexibilitu
a strategické cíle. Každá odchylka je konzultována s výborem pro řízení rizik a kapitálu
(RCC) / finančním ředitelem pro oblast střední a východní Evropy (CEE CFO), jimi schválena
a předložena k projednání na schůzi místní dozorčí rady.
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Za normálních okolností se očekává, že konečnou výši dividendy Společnost navrhne ke
schválení jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady. Dividendy jsou zpravidla
vypláceny v hotovosti. Při stanovování, zda navrhnout výplatu dividendy, bere
představenstvo Společnosti v úvahu obezřetnost a nabídku atraktivního výnosu pro
akcionáře. Toto je obzvlášť důležité za nepříznivých podmínek na ekonomickém a/nebo
finančním trhu. Společnost také musí dodržovat místní předpisy, které mohou vyplácení
dividend holdingové společnosti omezovat.
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E.2.

SOLVENTNOSTNÍ KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK (SCR)

E.2.1.

Solventnostní kapitálový požadavek

Solventnostní kapitálový požadavek představuje výši finančních prostředků, kterou mají mít
v držení pojišťovny a zajišťovny v Evropské unii. Solventnostní kapitálový požadavek je
číselný údaj vycházející ze vzorce, který se kalibruje tak, aby se zajistilo, že bude přihlédnuto
ke všem kvantifikovatelným rizikům, včetně neživotního upisovacího, životního upisovacího,
zdravotního upisovacího, tržního, rizika selhání protistrany a operačního rizika. Solventnostní
kapitálový požadavek se vztahuje na stávající smlouvy a na nové smlouvy, které budou
podle očekávání sepsány v následujících dvanácti měsících, a požaduje se, aby byl nejméně
jednou za rok přepočítán.
Solventnostní kapitálový požadavek by měl zohledňovat úroveň použitelného kapitálu, která
pojišťovnám a zajišťovnám umožňuje absorbovat významné ztráty a poskytuje pojistníkům
a oprávněným osobám přiměřenou záruku, že platby budou provedeny v okamžiku své
splatnosti. Solventnost se počítá jako poměr kapitálu ku kapitálovému požadavku. Existují
dva kapitálové požadavky: solventnostní kapitálový požadavek (SCR) a minimální kapitálový
požadavek MCR). Minimální kapitálový požadavek představuje absolutně minimální hodnotu.
Solventnostní kapitálový požadavek je na druhé straně cílová úroveň, ke které by obecně
všechny pojišťovny měly směřovat. Solventnostní poměr má SCR ve jmenovateli zlomku.
Tento oddíl přináší výši solventnostního kapitálového požadavku za celý rok 2018
vycházející ze standardního vzorce společnosti Aegon.
Klíčové ukazatele podle předpisů souvisejících se směrnicí
Solventnost II
V tisících Kč

2018

2017

2017*

Kapitál

2 800 764

2 645 046

2 811 479

Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

1 070 223

971 774

971 774

Ukazatel kapitálové přiměřenosti podle předpisů
souvisejících se směrnicí Solventnost II

262%

272%

289%

* před úpravou o budoucí dividendu

SCR vypočítaný podle standardního vzorce
K 31. prosinci 2018 činila výše solventnostního kapitálového požadavku vypočítaná podle
standardního vzorce 1 070 miliónů Kč.
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E.2.2.

Rozdělení solventnostního kapitálového požadavku (SCR)
podle rizikového modulu

Graf níže znázorňuje rozložení složek SCR podle rizikového modulu pro společnost Aegon
na konci roku 2018.

Hodnota solventnostního kapitálového požadavku stoupla o 10%, což o více než 5% hladina
významnosti.
Nárůst SCR během roku 2018 je primárně způsoben změnou nejlepšího odhadu stornovosti
smluv. Tato změna zvýšila současnou hodnotu budoucích zisků, což vedlo k nárůstu
expozice vůči riziku hromadných storen. Tato změna zvýšila hodnotu SCR o 58 miliónů Kč.
Změna míry úmrtnosti zvýšila hodnotu SCR o 2 miliónů Kč z důvodu vyšší současné hodnoty
budoucích zisků. Pokles předpokladů režijních nákladů zvýšil hodnotu SCR o 7 milión.
Snížení hodnoty SCR z důvodu očekávaného vlivu existujícího obchodu bylo 109 miliónů Kč.
Tento pokles je způsoben realizací budoucích zisků a následnou platbou dividendy. Tento
pokles byl kompenzován vlivem nového obchodu na SCR v hodnotě 133 miliónů Kč.
Celkový dopad odchylek od operačních předpokladů zvýšil hodnotu SCR o 1 mil. Kč, což
odpovídá 0,1 % ze SCR ke konci roku 2018 a je tedy pod 5% hladinou významnosti.
Tržní změny zvýšily hodnotu SCR o 8 miliónů Kč. Tato změna je způsobena snížením
diskontní sazby a následný nárúst současné hodnoty budoucích zisků.
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E.2.3.

Zjednodušené výpočty

Společnost Aegon pro model fondů investičního životního pojištění neuplatňuje přístup
s plným zohledněním (full look through approach). Struktura fondů investičního životního
pojištění je stanovena na základě dlouhodobé investiční strategie každého z těchto fondů.
Žádné jiné zjednodušení výpočtu SCR se neuplatňuje.

E.2.4.

Specifické parametry pro danou pojišťovnu (čl. 104 odst. 7
směrnice 2009/138/ES)

Společnost Aegon neuplatňuje specifické parametry podle ustanovení v čl. 104 odst. 7
směrnice 2009/138/ES pro sestavení standardního vzorce pro výpočet solventnostního
kapitálového požadavku.

E.2.5.

MINIMÁLNÍ KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK (MCR)

Výpočet MCR kombinuje lineární vzorec s dolní mezní hodnotou ve výši 25 % a horní mezní
hodnotou ve výši 45 % SCR. Na MCR se vztahuje absolutní dolní mezní hodnota, vyjádřená
v eurech, v závislosti na povaze pojišťovny. Absolutní dolní mezní hodnota (AMCR) činí pro
životní pojišťovny včetně kaptivních 3 700 000 EUR (95 182 500,- Kč k 31. prosinci 2018).
Lineární MCR agreguje předepsané procento z celkového kapitálu v riziku (CaR), součet
definovaného procenta čistého nejlepšího odhadu technických rezerv napříč všemi druhy
pojištění, a definovaného procenta zaslouženého pojistného u rizikového připojištění NSLT.
Minimální kapitálový požadavek (MCR) společnosti AEGON činí v roce 2018 268 miliónů Kč.

E.3.

Použití podmodulu akciového rizika založeného na trvání

Společnost Aegon při sestavování standardního vzorce pro výpočet SCR neuplatňuje
podmodul akciového rizika založený na trvání uvedený v článku 304 směrnice 2009/138/ES.
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E.4.

Rozdíly mezi standardním vzorcem a používaným
částečným vnitřním modelem

Společnost Aegon nevykazuje interní model ani částečný vnitřní model.

E.5.

NEDODRŽENÍ VÝŠE SCR A MCR

Během roku 2018 nenastaly žádné případy, kdy by solventnostní poměr koncernu klesl pod
úroveň MCR či SCR. Aby bylo zajištěno, že společnost Aegon dodrží úrovně solventnosti,
sleduje se skutečná i očekávaná kapitálová pozice v rámci kapitalizačních zón definovaných
ve směrnici k řízení kapitálu společnosti Aegon. Ke sledování a hodnocení budoucího vývoje
naší solventnosti směřuje několik činností, jakými jsou např. roční střednědobé plánování
rozpočtu (MTP) a pravidelné podávání zpráv o řízení. Rozhodnutí o vracení kapitálu
akcionářům vycházejí ze solventnostních hodnocení, která zkoumají dopad rozhodnutí na
současnou a budoucí projektovanou solventnost.
Jakákoli solventnostní pozice je vystavena rizikům, a proto společnost AEGON tato rizika
monitoruje. Tato rizika jsou kvantifikována, aby mohl být stanoven jejich dopad na
současnou a budoucí projektovanou solventnost. Směrnice k řízení kapitálu nabízí opatření,
která je třeba provést, jakmile by identifikovaná rizika mohla způsobit pokles solventnostního
poměru v rámci konkrétní kapitalizační zóny.

E.6.

DALŠÍ INFORMACE

Aegon nemá žádné další informace.

PŘÍLOHA
Kvantitativní informace pro účely Zprávy o Solventnosti a Finanční Situaci jsou
v samostatném dokumentu přiloženém k této zprávě.
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