
30 let Kooperativy
Málokterá česká společnost prožívá tak dlouhý a úspěšný příběh jako Kooperativa. 
Teprve když před sebou vidíme jeho nejzásadnější milníky, uvědomíme si, jak bohatá 
desetiletí má za sebou.

19921991
»

Zakládáme sbírku umělecký děl. 

Jako generální partner se poprvé  
účastníme Mezinárodního  
hudebního festivalu  
v Českém Krumlově.

V jedné kanceláři v Praze na Těšnově  
vaří Vladimír Mráz legendární „zakládací“ kávu. 

Kooperativa 28. 5. 1991 obdržela licenci k podni-
kání v pojišťovnictví a stala se první soukromou 
pojišťovnou v tehdejším Československu. 

Začínáme nabízet  
pojištění velkých  
průmyslových rizik. 

Pojišťujeme Škodu Plzeň  
a hotel Atrium (nyní Hilton). 

1993

Za pojištění  
domácnosti získáváme  
ocenění Czech Made. 

19941995
Již máme 68 poboček. Neustále sílíme a přijaté  

pojistné přesahuje  
4,5 miliardy korun. 

19961997

Zdárně řešíme 
škody z prvních 
velkých povodní.

1998
Začínáme nabízet produkty 
životního pojištění.

1999
Při demonopolizaci povinného 
ručení získáváme více než milion 
klientů.

Fúzí České a Moravskoslezské 
Kooperativy vzniká Kooperativa, 
pojišťovna, a. s.. 

Začíná vycházet  
firemní časopis  
Smaragd. 

2000
Představujeme internetové  
stránky www.koop.cz. 

2001
Komora  
pojišťovacích 
makléřů vyhlašuje 
Kooperativu poprvé 
Pojišťovnou roku.

2002
Za škody způsobené 
povodněmi vyplácíme 
více než deset miliard 
korun. 

2003
Stáváme se partnerem o. p. s. Pomocné 
tlapky, která se zabývá výcvikem 
asistenčních psů pro lidi s tělesným 
a kombinovaným postižením.

2004
Získáváme neživotní část  
Pojišťovny ČS a 640 tisíc 
nových pojistníků.  Převod 
klientů v takovém měřítku je 
na českém pojistném trhu  
ojedinělý.  

2005
Nabízíme motoristům unikátní  
novinku – živelní pojištění zdarma.

Odkupujeme stoprocentní podíl  
akcií České podnikatelské  
pojišťovny. 

Pojišťujeme majetek  
ve správě Národního  
památkového ústavu. 

2006

Do loga umisťujeme označení  
Vienna Insurance Group  
a vyjadřujeme příslušnost k silné  
mezinárodní pojišťovací skupině. 

2007
Akcie Vienna Insurance  
Group vstupují 5. 2. 2008  
na pražskou burzu.

2008

Funkce generálního ředitele  
se 7. 5. 2008 ujímá Martin Diviš  
a Vladimír Mráz získává  
titul Manažer roku.

2009
Představujeme nové  
produkty – START PLUS  
a PERSPETIVA 6NB. 

2010
V anketě ČESKÝCH 100  
NEJLEPŠÍCH obsazujeme 4. místo. 

Jsme jedničkou na trhu v pojištění  
podnikatelů.  

Zdárně 
se vypořádáváme 
s likvidací škod  
po povodních. 

Získáváme v anketě TOP odpověd-
ná firma první cenu v kategorii 
Nejangažovanější zaměstnanci.

Spouštíme mobilní verzi svých 
webových stránek a FB profil. 

20112012
Stěhujeme se do nové centrály 
v Karlíně – budova získala oce-
nění MIPIM Awards (nejlepší 
kancelářské budova světa) 
a certifikát LEED Platinum.  

Otevíráme zde uměleckou 
galerii.  

Jsme poprvé mezi deseti 
nejobdivovanějšími firma-
mi v ČR na celkovém  
7. místě.

Podepisujeme Memorand-
um diverzita 2013+ o pod-
poře rovných příležitostí 
na pracovním trhu.

2013

Hana Machačová se stává  
Manažerkou roku v oblasti 
financí.

Stali jsme se generálním partne-
rem Národní basketbalové ligy.

2014
Dosahujeme milion smluv  
v pojištění majetku.

Kooperativa je nejcennější 
značkou v českém  
pojišťovnictví.

2015
Dosáhli jsme 1,5 milionu smluv 
v povinném ručení.

Představenstvo zvítězilo v sou-
těži BEST BOARD ve firmách 
nad 3000 zaměstnanců.

2016
Získali jsme 2. místo 
v žebříčku ČESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH.

2017

Úspěšně fúzujeme  
s Pojišťovnou  
české spořitelny.

2018
20 let naší infolinky =  
21,4 milionu vyřízených dotazů.

2019
I přes pandemii jsme klientům  
nablízku, ale mnohem více on-line.

2020

Kooperativa  
je na trhu 
právě 30 let

2021
28. květen


