Úvod
Publikace Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů přináší
ekonomické údaje o pojišťovnách, zajišťovnách, penzijních společnostech a fondech za období
2017-2019. Jde o údaje o zaměstnancích a mzdách, vybraných ukazatelích finančního hospodaření,
vybraných položkách aktiv a pasiv, dále informace o předepsaném hrubém pojistném a vyplacených
pojistných plněních (předpis), rezervách pojišťoven, některých doplňkových a vybraných ukazatelích.
Zdrojem dat jsou statistické výkazy Poj 5a-01 (předkládají pojišťovny a zajišťovny), Pen 5-01
(předkládají penzijní společnosti a fondy) a administrativní data z ČNB ze souhrnných účetních výkazů
pojišťoven, penzijních společností a fondů.
Výkaznickou povinnost k výkazu Poj 5a-01 mají ekonomické subjekty zapsané do obchodního
rejstříku s převažující činností pojištění a zajištění (konkrétně podle klasifikace ekonomických činností
CZ-NACE 65.11, 65.12 nebo 65.20), a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Pojišťovny nebo zajišťovny účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výkaznickou povinnost k výkazu Pen 5-01 mají ekonomické subjekty zapsané do obchodního
rejstříku s převažující činností penzijní financování (konkrétně podle klasifikace ekonomických
činností CZ-NACE 66.30) a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Penzijní společnosti a fondy účtují
podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z důvodu snižování administrativní zátěže respondentů došlo ve výkazech za rok 2016
k redukci počtu zjišťovaných ukazatelů.

Poznámky k tabulkám
Ukazatele pojišťoven jsou zařazeny v tabulkách 1 až 10, ukazatele penzijních společností
a fondů jsou v tabulkách 11 až 18.
1) znak ( - ) – pokud nebyl zjištěn žádný údaj
2) znak ( 0 ) – pokud byla hodnota zjištěna, ale nedosahuje ani takové velikosti, aby mohla být
vykázána podle pravidel o zaokrouhlování jako nenulové číslo
3) znak ( . ) – jestliže příslušný údaj není k dispozici resp. je nespolehlivý, nebo se v příslušné
kategorii nebo subkategorii vyskytuje nižší počet jednotek, než odpovídá podmínkám pro
poskytování statistických informací
4) znak ( x ) – údaj se nemůže vyskytnout z logických důvodů
Pojem fyzické osoby zahrnuje jednotlivce (občany) a osoby samostatně výdělečně činné
(podnikatelé, živnostníci, svobodná povolání), nezapsané v obchodním rejstříku.
Obsah ukazatelů v tabulkách ve většině případů odpovídá názvům účtů či účtových skupin
podle předepsané účetní osnovy pro pojišťovny, resp. zajišťovny a penzijní společnosti a fondy.

