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1. Úvod 
 

GLOBAL ASSISTANCE  a.s. je společnost, která je součástí mezinárodního koncernu 
VIENNA INSURANCE GROUP. Tato skupina je přední pojišťovací skupina v Rakousku 
a jedna z předních pojišťoven v regionu střední a východní Evropy. Sdružuje přes 50 
pojišťoven ve 25 zemích a má cca 23 000 zaměstnanců. 

 
GLOBAL ASSISTANCE a.s. je univerzální asistenční společnost, působí 

mezinárodně a zajišťuje služby podle jejich druhu a charakteru na území ČR, Evropy, 
až po zdravotní asistenční služby v celém světě. 

Od roku 2004 má zavedený systém řízení jakosti, se záměrem trvale dosahovat a 
prokazovat zvyšování kvality poskytovaných služeb a zajišťovat spokojenost svých 
zákazníků. Ve smyslu požadavků normy prochází systém každý rok interním auditem, 
kontrolním auditem certifikačního orgánu a každým třetím rokem kompletním 
opakovaným auditem s certifikací renomované zahraniční firmy TÜV Rheinland. 

Srdcem společnosti je call centrum, které pracuje v nepřetržitém provozu 24/7. Je 
vybaveno nejmodernější technikou a profesionálními operátory. Pro volání zákazníků z 
ČR je k dispozici jednotné telefonní číslo 1220 a ze zahraničí +420 1220, případně 
+420 266 799 779.  
 
Společnost GLOBAL ASSISTANCE zajišťuje:  
 

 komplexní asistenční služby pro všechny druhy motorových vozidel 
prostřednictvím profesionální sítě smluvních partnerů v celé České republice a 
na území všech států Evropy. Klienty GLOBAL ASSISTANCE  jsou jednak 
motoristé s předplacenými asistenčními službami s širokou škálou slev a dalších 
výhod, jednak klienti, kteří jsou vybaveni asistenčními kartami GLOBAL 
ASSISTANCE a další klienti, kteří hradí poskytnutou asistenční službu v plné 
ceně 

 podíl na projektech "Nehodové centrum pojišťoven" a „Linka pomoci 
řidičům“ jejichž garantem je Česká kancelář pojistitelů. U projektu Nehodové 
centrum pojišťoven se jedná ve spolupráci s Policií ČR o obsluhu jednotného 
čísla na dispečinku, kterému Policie ČR předává požadavky na odtahy vozidel 
při haváriích a poruchách. Tento systém se uplatňuje především v případech, 
kdy si řidiči z různých důvodů nezavolají svoji smluvní asistenční společnost 
V projektu „Linka pomoci řidičům“ se jedná o vytvoření dispečinku s jednotným 
veřejným telefonním číslem 1224 pro klienty všech pojišťoven, jehož úkolem je 
předávat případy k vyřízení příslušné smluvní asistenční službě pojišťovny, kde 
má klient vozidlo pojištěno 

 asistenční technické služby pro bytové domy a bytové jednotky. Služby 
jsou určeny pro nájemníky a vlastníky bytů a bytová družstva a jsou 
poskytovány v režimu nonstop v profesích elektrikář, instalatér, plynař, 
pokrývač, sklenář, topenář a zámečník 

 zdravotní asistenční služby v zahraničí. Tato služba zahrnuje zdravotní 
asistenční služby, které vyplývají z cestovního pojištění, a jsou organizovány po 
celém světě. V tomto oboru GLOBAL ASSISTANCE spolupracuje s významnými 
domácími a zahraničními partnery.  

 zdravotní asistenční služby v ČR. Služba podává informace z oblasti 
zdravotnictví, při zdravotních problémech zprostředkuje rychlou konzultaci s 
odborným lékařem, zajistí vyšetření, popřípadě hospitalizaci v co nejkratším 
možném termínu.  
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systém řízení jakosti přepracován v souladu s novým zněním normy ČSN EN ISO 
9001:2016 

   
Systém je certifikován renomovanou zahraniční firmou TÜV Rheinland  

s předmětem certifikace: 
 

Realizace a vývoj: 
- komplexních asistenčních služeb pro motoristy a veřejnost; 
- asistenčních zdravotních služeb pro cestovní pojištění; 
- služeb domácí technické asistence pro obytné domy a byty; 
- zlepšování bezpečnosti a ekologie včasným odstraňováním překážek silničního 

provozu; 
- poskytování dopravních informací za účelem zvýšení plynulosti silničního 

provozu a poskytování dopravních informací. 
 

2. Orgány společnosti 
  
2.1. představenstvo: 

   
Ing. Marek Jaro, předseda představenstva a generální ředitel 
Jan Wieser, místopředseda představenstva 
Zbyšek Skalický, člen představenstva 

 
Představenstvo na svém zasedání 4.1.2018 zvolilo do funkce místopředsedy 
představenstva pana Jana Wiesera s účinností od 4.1.2018 
   
2.2. dozorčí rada: 

 
Mag. Peter Höfinger, předseda dozorčí rady 
Jiří Sýkora, místopředseda dozorčí rady 
Ing. Marek Blaha, člen dozorčí rady  
Ing. Luděk Marek, člen dozorčí rady 
Mag. Markus Maurer, člen dozorčí rady 
 

V dubnu odstoupila z funkce členky dozorčí rady paní Prof. Elisabeth Stadler k datu 
25.4.2018. 
 
Valná hromada na svém zasedání 25.4.2018 zvolila za člena dozorčí rady pana 
Ing. Marka Blahu, k datu 26. 4. 2018. 
 
Dozorčí rada na svém zasedání 24.10.2018 zvolila do funkce místopředsedy 
dozorčí rady pana Ing. Marka Blahu. 

 

3. Vlastnická struktura společnosti a majetkové účasti: 
 
3.1. Vlastnická struktura společnosti: 

 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
hromadná akcie 1 ks o jmenovité hodnotě 6 000 000 Kč, tj. procentní podíl  
60 % 
                                              







 

Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a propojenými osobami  

za účetní období roku 2018 dle § 82 ZOK 

 

Ovládaná osoba (firma vystavující zprávu o vztazích): 

GLOBAL ASSISTANCE a.s. 

Dopraváků 749/3 Praha 8 184 00 

IČ : 271 81 898 

 

Struktura vztahů: 

 

Ovládající osoba: podíl 60 %  

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG“) 

Wien, Schottenring 30, 1010, Rakousko 

 

Ovládající osoba: podíl 40 % 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group   

Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 

IČ : 471 16 617 

 

Ostatní ovládané osoby: 

Společnosti ve skupině VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 

 

Způsob a prostředky ovládání: 

Prostřednictvím výkonů hlasovacích práv na valné hromadě a volbou statutárních orgánů. 

 

Přehled vzájemných smluv: 

 

Mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Global Assistance 

a.s. byly v roce 2018 platné smlouvy: 

 Poskytování asistenčních služeb v oblasti technické, medické, zdravotní, právní, bytové a 

v oblasti kybernetických rizik, včetně dodatků 

 Smlouva o distribuci karet 

 

Mezi společností Global Assistance Slovakia s.r.o. a Global Assistance a.s. byla v roce 2018 

platná Smlouva o spolupráci v oblasti asistenčních služeb a v oblasti cestovního pojištění. 

Mezi společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Global 

Assistance a.s. byla v roce 2018 platná smlouva o poskytování asistenčních služeb v oblasti 

technické, medické, právní, bytové a v oblasti kybernetických rizik, včetně dodatků. 

Úlohou ovládané osoby je primárně zajišťování asistenčních služeb pro další podniky ve 

skupině. 

Global Assistance a.s. propojeným osobám poskytuje standardní asistenční služby za účelem 

využití synergií propojených společností. Společnost nebyla žádným způsobem poškozena 

jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou. Veškeré transakce mezi 

ovládanou a ovládající osobou, resp. osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, byly 

realizovány na základě obvyklých smluvních podmínek. 
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6.  Časové rozlišení  

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na asistenční služby ve výši 23 642 

tis. Kč (2017 – 0 tis. Kč), dále na služby spojené zejména s reklamou apod. ve výši 2 960 tis. Kč (2017 

– 2 602 tis. Kč) a časově rozlišené náklady na pojištění ve výši 43 tis. Kč (2017 – 174 tis. Kč).  

Výnosy příštích období zahrnují zejména časové rozlišení výnosů na asistenční služby ve výši 24 439 

tis. Kč (2017: 0 tis. Kč) a dále na služby spojené zejména s reklamou apod. ve výši 1 808 tis. Kč (2017: 

121 tis. Kč).  

K nárůstu časového rozlišení nákladů a výnosů došlo uzavřením nových obchodů na prodej služeb 

technické a domácí asistence s platností 7 měsíců od jejich nákupu. 

 

7. Vlastní kapitál 

Schválené a vydané akcie: 

 31. prosince 2018 31. prosince 2017 

 Počet 

(ks) 

Účetní 

hodnota 

(tis. Kč) 

Počet 

(ks) 

Účetní hodnota 

(tis. Kč) 

Kmenové akcie v hodnotě Kč, plně splacené 100 10 000 100 10 000 

V roce 2018 bylo rozhodnuto o vyplacení dividend akcionářům ve výši 41 732 tis. Kč (2017 – 44 434 

tis. Kč). Zbývající zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku ve výši 7 364 tis. Kč (2017 – 7 841 

tis. Kč).  

V roce 2019 je předpoklad vyplacení dividend ve výši 44 489 tis. Kč a předpokládaný převod na 

nerozdělený zisk ve výši 7 851 tis. Kč. 

 

8. Hlavní akcionáři s podílem více než 20 %: 

(v %) 31. prosince 

2018 

31. prosince 

2017 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group 

Praha 8, Pobřežní 

665/21, PSČ 186 00  

Identifikační číslo: 471 16 617 40 

 

40 

VIENNA INSURANCE GROUP AG 

Wiener Versicherung Gruppe, 

Wien, Schottenring 30, 1010, Rakousko 

Identifikační číslo: 75687 f. 60 

 

60 

Celkem 100 100 
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