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1. Údaje o České kanceláři pojistitelů 

Základní údaje 

Název Česká kancelář pojistitelů  
(dále též „ČKP“) 

Právní forma Právnická osoba zřízená zákonem č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

Sídlo Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 

Identifikační číslo 700 99 618 

Daňové identifikační číslo CZ699002538 

Datum zápisu do obchodního rejstříku 1. 5. 2004 

Datum zápisu poslední změny 
v ochodním rejstříku 

24.1.2022 

Účel poslední změny Zápis člena kontrolní komise (Ing. Vladímír Kořen) a 
vymazání předsedkyně kontrolní komise (Ing. 
Bohuslava Jiránková) 

 
 
 

Organizační struktura 

 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců – 41.



 

Osoby, které řídí nebo kontrolují činnost ČKP 

Správní rada 

Předseda: Ing. Roman Juráš 

Generali Česká pojišťovna a.s. 

Den vzniku funkce:  6.9.2019 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

   Vysoká škola ekonomická v Bratislavě 

   Generální ředitel a předseda představenstva Generali Poisťovna, a.s. 

CEO VÚB Generali d.s.s., a.s. 

Head of Bancassurance at Generali Versicherung AG 

Leadership program, IMD Business School 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob:   

Generální ředitel a předsada představenstva Generali Česká pojišťovna a.s. 

   Člen prezidia a viceprezident České asociace pojišťoven   

   

Místopředseda: Ing. Martin Diviš, MBA 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

Den vzniku funkce:  6.3.2013 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

   Západočeská univerzita v Plzni, zaměření management a marketing 

   Zemědělská univerzita v Praze, provozně ekonomická fakulta 

Prague International Business School (titul M.B.A.) 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob:  

Prezident České asociace pojišťoven 

Předseda představenstva Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG 

Předseda dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIG 

Člen dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví 

Člen dozorčí rady Nadace pojišťovny Kooperativa 

Člen správní rady Platforma VIZE 0, z.ú. 

Člen dozorčí rady AB Modřice, a.s. 

Ćlen dozorčí rady Main Point Karlín II., a.s. 

Člen správní rady Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. 

 

Člen: Ing. Martin Žáček, CSc. 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Den vzniku funkce:  10.12.2009 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

   ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

ČVUT, získání vědecké hodnosti CSc. 

   Člen představenstva Česko- rakouská pojišťovna, a.s. 

Místopředseda představenstva Česko- rakouská pojišťovna, a.s. 

Místopředseda představenstva UNIQA pojišťovna, a.s.  

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob:  

Člen dozorčí rady UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.  

Předseda představenstva a generální ředitel UNIQA pojišťovna, a.s. 

Předseda představenstva a generální ředitel UNIQA poisťovňa, a.s., Slovenská 
republika 



 

Člen prezidia České asociace pojišťoven  

Člen prezidia Slovenskej asociácie poisťovní, Slovenská republika 

Člen správní rady Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Slovenská republika 

Člen dozorčí rady SUPIN s.r.o.  

 

Člen: Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D. 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 

Den vzniku funkce:  30.11.2018 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

   Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta, obor Diskrétní matematika 

Univerzita Karlova v Praze (doktorandské studium – ekonomická teorie) 

The University of the State of New York – CERGE EI (postgraduální studium –  
ekonomická teorie) 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob: 

Předseda představenstva ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

Člen prezidia České asociace pojišťoven 

Předseda správní rady Nadace CERGE - EI 

Místopředseda výboru Společenství vlastníků domu Za Strahovem č.p. 432 

 

Člen: Ing. Dušan Quis 

Allianz pojišťovna, a.s. 

Den vzniku funkce:  27.11.2018 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

   Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská 

   Předseda představenstva, CEO a CSO  ING Životná poisťovňa, a.s. 

Člen představenstva, CSO ČSOB Pojišťovna, a.s.  

Místopředseda představenstva, CEO Страхование жизни  (PPF Life Insurance) 

Člen představenstva, CSO - Allianz Slovenská poistovňa, a.s. 

Člen dozorčí rady Allianz dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Předseda představenstva NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro ČR 

Člen představenstva NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 

Člen představenstva, člen dozorčí rady ING Penzijní fond, a.s./ NN Penzijní 
společnost, a.s. 

Člen představenstva ING Tatry – Sympatia, a.s. 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob: 

Člen prezidia České asociace pojišťoven  

Předseda představenstva Allianz pojišťovna, a.s.  

Předseda dozorčí rady Diamond point, a.s. 

Předseda představenstva Allianz penzijní společnost, a.s. 

Člen dozorčí rady SUPIN s.r.o. 

 

  

https://sk.linkedin.com/edu/vysok%C3%A1-%C5%A1kola-ekonomick%C3%A1-v-praze-11716?trk=ppro_sprof


 

Kontrolní komise 

Člen: Ing. Vladimír Kořen 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

Den vzniku funkce: 21.10.2021 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně-ekonomická, obor provoz 
a ekonomika 

UNIQA pojišťovna, a.s., ředitel pro finanční účetnictví a daně 

Asociace penzijních společností ČR - předseda kontrolní komise 

AXA pojišťovna a.s. - vedení účetnictví &  financí, finanční reporting 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob: 

3K Technology, s.r.o. – společník 

Společenství vlastníků Václavská 16, Praha 2 – předseda výboru 

 

Člen: Libor Mašíček 

Generali Pojišťovna a.s. 

Den vzniku funkce: 3.4.2020 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Finanční a pojistná matematika  

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Pravděpodobnost a statistika  

MIB Trieste school of management, Master In Insurance and Risk Management 

   Generali Česká pojišťovna, Head of controlling 

Generali CEE Holding, Head of controlling 

 

Člen: Ing. Petr Brabenec, M.B.A. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Den vzniku funkce: 10.12.2010 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

    ČVUT, Fakulta elektrotechnická, obor Ekonomika a řízení 

   MBA, Sheffield Hallam University 

Leadership Development program, IECD Bled School of management 

Člen Komory daňových poradců 

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, ekonomický 
ředitel, člen představenstva 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob: 

Člen sboru jednatelů ČPP Servis, s.r.o. 

Člen sboru jednatelů FINServis Plus, s.r.o. 

Člen představenstva Bohemika a.s. 

Člen sboru jednatelů Bohemika HYPO s.r.o. 

 

  



 

Výkonný ředitel  

Mgr. Jan Matoušek  

Den vzniku funkce:  1.7.2016 

Zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: 

   Masarykova univerzita v Brně, politologie   

Člen komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) při Legislativní radě vlády 

Místopředseda rady vlády pro bezpečnost silničního provozu 

Člen expertní rady Prague International Business School 

Náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace  

Vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu 

Aktuální členství v orgánech jiných právnických osob: 

Výkonný ředitel České asociace pojišťoven 

Jednatel SUPIN s.r.o. 

Předseda správní rady Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. 

Ćlen dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. 

 

ČKP neposkytla žádné úvěry nebo půjčky členům správní rady ani kontrolní komise a nevydala za členy 
správní rady ani kontrolní komise žádné záruky. 
 
 
 

2. Členové České kanceláře pojistitelů  

Název pojišťovny Sídlo  

Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 
Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice, 
Zelené Předměstí 

DIRECT Pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno 

EURO Insurance DAC (Leaseplan Insurance) 
LeasePlan House, Ground Floor, Central Park 
Leopardstown, Dublin 18, Irsko 

Generali Česká pojišťovna, a.s. Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 

Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group 

Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 

Pillow pojišťovna, a.s., (dříve První klubová 
pojišťovna, a.s.) 

Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4 

Pojišťovna VZP, a.s. Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Slavia pojišťovna, a.s. Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4  

UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6 

 
 

Každý člen má při hlasování Shromáždění členů jeden hlas, tj. 8,33 %. 
 
  



 

3. Struktura skupiny, jejíž je Česká kancelář pojistitelů 

součástí 

Česká kancelář pojistitelů je společníkem ve společnosti: 
 

Obchodní firma: SUPIN s.r.o., se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, IČO 24749061 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 13. 10. 2010 

Základní kapitál 400.000 Kč 

 

Společníci: 
▪ Česká asociace pojišťoven - vklad 200.000 Kč, obchodní podíl 50 %. 

▪ Česká kancelář pojistitelů  - vklad 200.000 Kč, obchodní podíl 50%. 

 
Hlasovací práva: každý společník má 1 hlas na každých 1.000 Kč svého vkladu. 
  
Ve vztahu k ČKP není žádná osoba ovládající osobou nebo většinovým společníkem. 

 
 

 
 

 
ČKP poskytla společnosti SUPIN s.r.o. v červnu 2013 úvěr ve výši 30 mil. Kč se splatností v r. 2018. 
V září 2017 byla provedena částečná splátka ve výši 5 mil. Kč. Splatnost úvěru byla prodloužena do 
r. 2021. V květnu 2021 byla provedena splátka ve výši 5 mil. Kč. Splatnost úvěru byla prodloužena do 
května 2024. 
 
ČKP nevydala žádné záruky za společnost SUPIN s.r.o. 

 
 

  



 

4. Údaje o činnosti České kanceláře pojistitelů, včetně 

finančních ukazatelů 

Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku 
▪ správa garančního fondu a fondu zábrany škod 

▪ sjednávání hraničního pojištění a provozování informačního střediska 

▪ zabezpečování plnění úkolů souvisejících s členstvím v Radě kanceláří 

▪ uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány        

 pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečování 
úkolů vyplývající z těchto dohod 

▪ spolupráce se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti 

▪ vedení evidencí a statistik pro účely pojištění odpovědnosti 

▪ podílení se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení 
pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel 

 

Přehled činností skutečně vykonávaných 
▪ správa garančního fondu a poskytování pojistných plnění z garančního fondu, správa fondu 

zábrany škod, který se použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel. 

▪ správa prostředků technických rezerv zákonného pojištění  

▪ sjednávání hraničního pojištění a provozování informačního střediska 

▪ plnění úkolů v souvislosti s členstvím v Radě kanceláří (systém zelené karty) včetně realizace 
dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států 

▪ spolupráce se státními orgány v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

▪ vedení evidencí a statistik pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

▪ podílení se na předcházení škodám v silničním provozu a pojistným podvodům v pojištění 
motorových vozidel  

▪ zpracování údajů o dopravních nehodách od Policie ČR. 

 
Žádná činnost nebyla Českou národní bankou omezena nebo pozastavena. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 



 

 
 



 

  



 

 
 



 

 



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reálné a jmenovité hodnoty derivátů souhrnně: 
 

Deriváty (souhrnně v tis. Kč) Reálná hodnota Nominální hodnota 

Deriváty sjednané za účelem zajišťování - 74 603 3 441 644 

Deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace 0 0 

 
 
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) - 100% * Zisk nebo ztráta za účetní období / Aktiva celkem 
k 31. 3. 2022: 0,59 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum uveřejnění údajů: 9. 5. 2022 


