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Slovo úvodem

Ing. Václav Horák
místopředseda představenstva

a generální ředitel CETELEM ČR, a.s.
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finanční instituce. Jako důkaz důvěryhodnosti společnosti budiž vnímáno rovněž přední místo  
v ratingu Navigátor bezpečného úvěru, zpracovaného pod záštitou Univerzity Karlovy, prokazující, 
že přístup Cetelemu ke klientům v rozhodných srovnávacích kategoriích je plně na úrovni bank.

Cetelem i v roce 2011 pokračoval v rozvoji politiky společenské odpovědnosti, kterou již dlouho-
době buduje. V loňském roce jsme se tak věnovali podpoře kultury či sportu a celé řadě charita-
tivních projektů, do kterých jsou aktivně zapojeni i naši zaměstnanci. 

Cetelem prokázal svou stabilitu a solidnost, které jsou založeny na silném zázemí, jež máme v naší 
mateřské společnosti BNP Paribas, která nám poskytuje nejen své know-how a zkušenosti.

I v roce 2012 se plně soustředíme na zvyšování spokojenosti našich klientů. Budeme pokračovat 
v inovacích námi poskytovaných produktů a služeb. Současně si však musíme zachovat zdravý 
přístup k rizikům v oblasti řízení likvidity či tržního, operačního a úvěrového rizika. Naším cílem je 
zůstat i nadále společností silnou a stabilní, protože to nám umožní budovat a posilovat dlouhodo-
bé vztahy jak s klienty, tak i s našimi obchodními partnery. I nadále chceme upevňovat naši pozici 
na trhu a být nejlepším partnerem pro financování klientových potřeb.

Dosaženými obchodními výsledky Cetelem potvrdil nejen správnost dosavadního nastaveného 
obchodního modelu, ale také svou silnou pozici na českém trhu spotřebitelských úvěrů. Získa-
ných úspěchů si velmi vážíme a současně je bereme jako závazek do budoucna. Do roku 2012 
vstupujeme se silnou pozicí a s obchodním modelem, který je pro nás zárukou zdravého růstu. 
I v roce 2012 bude naším úkolem odpovědné řízení rizik, kontrola provozních nákladů a na straně 
klientů poskytování vysoce kvalitních a profesionálních služeb.
 
Děkuji všem klientům, zaměstnancům, investorům i akcionářům, kteří ani v ekonomicky nároč-
ných dobách neztratili důvěru v naši společnost. Jsem přesvědčen, že dosažené výsledky jsou 
pro nás pevným základem pro úspěšný rozvoj společnosti i v dalších letech. Věřím, že rok 2012 
přinese větší optimismus a umožní nám i nadále růst a rozvíjet se.

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi potěšením Vám po roce znovu prezentovat výsledky hospodaření společnosti  
CETELEM ČR, a.s. I přes nepříznivé makroekonomické podmínky a celkově stagnující trh  
spotřebitelských úvěrů byl pro nás rok 2011 rokem úspěšným. Jsem rád, že Cetelem potvrdil svou 
stabilitu, sílu a odolnost. 

Loňský ekonomický růst byl jen mírný. Česká ekonomika byla kontinuálně ovlivňována postup-
ným poklesem tempa růstu HDP, vzrůstající inflací, stagnací výdajů domácností, kdy lidé mnohem  
obezřetněji zvažovali své dlouhodobé projekty a plány, a lehce pozitivně i mírným poklesem  
nezaměstnanosti. 

Vlivem makroekonomického prostředí tak tempo růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů cel-
kově klesalo. K nárůstu objemu úvěrů došlo pouze v segmentu financování osobních automobilů.  
I přes toto nepříznivé prostředí, které nebylo spotřebitelským úvěrům nakloněno, se nám oproti 
roku 2010 podařilo zvýšit celkový objem poskytnutých úvěrů o 6 procent a upevnit tak přední po-
zici na trhu. Cetelem v uplynulém roce financoval spotřebitelské úvěry v celkové výši 9,74 miliardy 
korun, čímž upevnil svůj tržní podíl na nebankovním trhu poskytovatelů úvěrů.   

Rok 2011 byl rokem konsolidací. Tento trh se v uplynulém období silně restrukturalizoval. A i když 
je konkurenční prostředí bank velmi silné, jsem rád, že se Cetelemu daří i v tomto segmentu. 
Cetelem konsolidace poskytuje jako jediná nebankovní společnost u nás. 

Největší nárůst zájmu jsme za loňský rok pozorovali u produktů Osobní půjčka a Autoúvěr/Motoúvěr.  
Zájmu se těšily také kreditní karty, které na konci roku zaznamenaly historicky největší počet trans-
akcí uskutečněných v prodejnách. I v segmentu pojištění jsme zaznamenali výrazný nárůst. 

I v uplynulém roce jsme se soustředili na spokojenost našich klientů a snažili se průběžně zkvalit-
ňovat námi poskytované produkty či služby. V tomto směru jsme realizovali řadu inovací vedoucích 
k většímu uživatelskému komfortu. Jednalo se například o vylepšení klientské zóny nebo zavedení 
elektronických výpisů. I nadále jsme pokračovali v naplňování strategie zodpovědného úvěrování, 
kterým se naše společnost řídí již dlouhodobě. 

Náš úspěšný obchodní výkon jde ruku v ruce s prvotřídním řízením rizika. To nám pomohlo optima-
lizovat úvěrovou základnu a posílit náš obchodní model, který je založen na širokém a konkuren-
ceschopném produktovém portfoliu a individuálním a zodpovědném přístupu ke klientům.

Jsem rád, že se náš obchodní úspěch odrazil i umístěním v prestižním žebříčku Czech TOP 100,  
kde jsme skončili na 1. místě v kategorii Spotřebitelské úvěry a na 5. místě v kategorii Ostatní  
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Profil společnosti

Společnost CETELEM ČR, a.s. (dále jen „Cetelem“) je silnou a stabilní společností s významným 
postavením na českém finančním trhu, řadící se mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele úvě-
rových produktů a služeb. V loňském roce společnost oslavila již patnáct let úspěšného působení 
na českém trhu spotřebitelských úvěrů. V průběhu své historie se stala inovátorem a průkopníkem 
v mnoha oblastech, především v oblasti internetu. Cetelem byl založen v říjnu 1996 a svou obchodní 
aktivitu zahájil v červnu o rok později. Mezi základní principy společnosti patří již od počátku jejího 
působení zásady zodpovědného úvěrování. Cetelem je držitelem licence platební instituce vydávané 
Českou národní bankou. Licence je potvrzením toho, že společnost splňuje přísné regulatorní náro-
ky obdobné požadavkům kladeným na banky, a zároveň důkazem důvěryhodnosti a stability společ-
nosti na českém finančním trhu. Společnost nabízí vysoce konkurenceschopné portfolio produktů, 
založené na zodpovědném a individuálním přístupu ke klientovi. Prostřednictvím sítě svých poboček 
a sítě obchodních partnerů nabízí klientům klasické spotřebitelské úvěry, poskytované v místech 
prodeje zboží a služeb, osobní půjčky, kreditní karty, produkty určené k financování motorových 
vozidel a různé typy pojištění.

Cetelem je stoprocentní dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal Finance, 
která nabízí spotřebitelské úvěry již od roku 1953 (do roku 2008 pod značkou Cetelem). Za více 
než 58 let své činnosti postupně rozšířila pole svého působení do více než třech desítek zemí světa 
na čtyřech kontinentech. BNP Paribas Personal Finance je součástí mezinárodní finanční skupiny 
BNP Paribas, která je jednou ze šesti nejsilnějších bank na světě a jedničkou v eurozóně, co se 
objemu vkladů týče.
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Společnost Cetelem je i po patnácti letech působení na českém trhu stále věrna své strategii,  
která je postavena na rozvoji osobního přístupu ke klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům  
jakožto nezbytného základu pro zdravý a stálý růst společnosti. Prioritou a hnacím motorem růstu  
zůstává spokojenost klientů, která je budována na základě stálých inovací portfolia poskytovaných 
produktů a služeb, jež jsou reakcí na stále se vyvíjející potřeby a očekávání klientů. Přirozenou sou-
částí společnosti je zcela transparentní a zodpovědný přístup k úvěrování nad rámec zákonných  
a etických norem. Tento přístup plně respektuje principy profesních asociací, jichž je Cetelem  
členem, a je založen na otevřenosti vůči klientům při poskytování dostatečných, jasných a srozumi-
telných informací umožňujících klientovi učinit odpovědné rozhodnutí. Součástí odpovědného pří-
stupu je mimo jiné uplatňování zásady odmítnout klienta v případě rizika jeho předlužení vedoucího  
k neschopnosti dostát svým závazkům.
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Klasický spotřebitelský úvěr

Klasický spotřebitelský úvěr představuje jednoduchý a rychlý způsob financování nákupu zboží 
a služeb na splátky přímo v místě prodeje. Jeho hlavní výhodou je možnost úhrady ceny zboží 
formou splátek rozložených do delšího časového úseku. Tento produkt je možno sjednat v široké 
síti partnerských prodejen po celé České republice a nejčastěji je využíván k financování nákupu 
spotřební elektroniky, výpočetní techniky, nábytku či vybavení pro kutily. S rostoucím významem 
nákupů uskutečněných na internetu roste i podíl spotřebitelských úvěrů poskytnutých v interne-
tových obchodech.

Kreditní karty

Kreditní karty jsou flexibilním nástrojem pro čerpání finančních prostředků ze schváleného rámce, 
který umožňuje čerpání prostředků jak při pravidelných nákupech, tak při nenadálých událostech. 
Všechny kreditní karty mají mezinárodní platnost a 55denní bezúročné období. Klienti navíc mohou  
čerpat i další výhody vyplývající z věrnostního programu v podobě odměny za nákupy ve výši  
1,5 % z uskutečněného nákupu či další slevy a výhody vyplývající z věrnostního programu C-klub. 
Stále větší oblibu si získává u klientů možnost využití kreditní karty na internetu. V klientské zóně 
na internetových stránkách Cetelemu mohou klienti nejen NONSTOP sledovat veškeré pohyby 
na kartě a nechat si zasílat výpis z karty elektronickou formou, ale především mohou realizovat 
převody finančních prostředků z karty na bankovní účet či provádět platby v internetových obcho-
dech prostřednictvím virtuální karty jakožto jednoho z nejbezpečnějších platebních instrumentů 
na českém trhu určených pro platby na internetu. Oblibu využívání karty na internetu potvrzuje  
i meziroční nárůst objemu transakcí realizovaných v Klientské zóně o 38 %.

Autoúvěr/Motoúvěr

Autoúvěr/Motoúvěr je určen k financování nákupu nového či ojetého vozidla pro spotřebitele a pod-
nikatele přímo v partnerské síti autosalonů a autobazarů po celé České republice. Uzavření smlouvy 
a získání tohoto úvěru na vybraný vůz probíhá jednoduše a rychle do 30 minut od podání žádosti. 
 

Osobní půjčky Cetelem

Osobní půjčky Cetelem představují účelové nebo bezúčelové spotřebitelské úvěry. Jsou určené 
k financování náročnějších klientových potřeb, ale i pro konsolidaci již existujících klasických 
a revolvingových úvěrů, a to prostřednictvím tzv. Combi půjčky. Právě o konsolidace měli klienti 
zvýšený zájem i v roce 2011 s cílem snížit zátěž rodinného rozpočtu při splácení několika úvěrů. 
Postupně zaznamenáváme rostoucí podíl půjček poskytnutých on-line, které nabízejí klientům 
rychlý proces vyřízení žádosti přes internet z pohodlí domova.

Pojištění

Ve spolupráci s pojišťovnou BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Cetelem nabízí svým klientům 
širokou škálu pojistných produktů, které pokrývají především rizika spojená s úvěrovými produkty. 
Zejména se jedná o riziko schopnosti klienta řádně splácet finanční závazek. Pojištěny mohou být 
i škody vzniklé v důsledku ztráty či odcizení kreditní karty, případně i společně s osobními doklady 
klienta, tj. náklady na pokrytí neoprávněných transakcí i s použitím PIN kódu a náklady na pořízení  
nových dokladů. Klienti mohou využít i Pojištění Vaší karty a osobních věcí, jež zahrnuje 9 pojist-
ných rizik. Pro případ jakékoli nepředvídané události je k zajištění klientových pravidelných výdajů  
určeno Pojištění výdajů. Cetelem svým klientům poskytuje rovněž možnost sjednat pojištění  
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění a možnost pojistit  
tak vybrané předměty financované spotřebitelským úvěrem, jako jsou automobily a motocykly.  
Pro zmírnění následků vztahujících se k úrazu klienta lze sjednat úrazové pojištění, jež klienta  
zajistí při výpadku příjmů v důsledku hospitalizace, kompenzuje ztížené uplatnění v důsledku  
invalidity III. stupně či finančně zajistí blízké v případě úmrtí klienta následkem úrazu. 
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1996 vznik společnosti 

1997 poskytnutí prvního spotřebitelského úvěru v prodejně obchodního partnera

1998 uvedení kreditní karty AURA na český trh

2000 zahájení poskytování Osobních půjček Cetelem

2002 Cetelem členem asociace MasterCard International (jako první nebankovní instituce na trhu)

2003 zahájení vydávání kreditních karet AURA MasterCard Electronic

2004 představení produktů Autoúvěr/Motoúvěr pro financování motorových vozidel

2005 zahájení prodeje ON-LINE půjčky Cetelem

2006 vydání první kreditní karty typu AURA PLUS s rozšířenými funkcemi

 zavedení 50denního bezúročného období pro všechny kreditní karty

2007 rozšíření spolupráce s finančními zprostředkovateli

2008 uvedení Combi půjčky Cetelem pro konsolidaci úvěrů

2009 vydání první kreditní karty opatřené čipem

2010 přistoupení k Nebankovnímu registru klientských informací

2011 získání licence platební instituce od České národní banky
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Cetelem je společností, která chápe potřeby svého okolí i prostředí, ve kterém působí. Společenská 
odpovědnost je přirozenou součástí naší firemní filozofie. Uvědomujeme si své postavení ve spo-
lečnosti a plně se hlásíme ke svým závazkům plynoucím z postavení významné finanční instituce,  
a to jak ve vztahu ke klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a dalším hráčům na finančním 
trhu, tak i ve vztahu ke společnosti jako takové. Společenská odpovědnost je pro nás dlouhodobou 
investicí do udržitelné budoucnosti. Cetelem jako filantrop podporuje celou řadu kulturních, spor-
tovních a charitativních projektů. Svou charitativní činnost zaměřuje na programy a projekty určené  
zejména k podpoře dětí a mládeže. V mnoha případech se zaměřujeme na pomoc konkrétním lidem.  
Jsou to lidé, které osobně známe a známe i jejich životní příběhy. Prostřednictvím členství v pro-
fesních a zájmových sdruženích a asociacích se pak Cetelem aktivně podílí na formování prostředí 
pro poskytování finančních služeb. Cetelem přistupuje zodpovědně i k potřebám svých klientů, 
proto se již dlouhodobě řídíme pravidly zodpovědného úvěrování. Při poskytování úvěrů klademe 
důraz nejen na informovanost klientů o nabízených finančních službách, ale i na soustavné sle-
dování kvality úvěrového portfolia a v případě, že je ohrožena klientova schopnost splácet úvěr, 
usilujeme o nalezení společného a pro klienta nejvýhodnějšího řešení.

Skupina BNP Paribas

Cetelem je dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal Finance, která je před-
ním specialistou v oblasti finančních služeb, konkrétně v segmentu osobních půjček a spotřebi-
telských a hypotečních úvěrů. Se svými 30 000 zaměstnanci ve více než 30 zemích a na čtyřech 
kontinentech je skupina BNP Paribas Personal Finance jedničkou v celé Evropě. Své finanční 
služby nabízí již od roku 1953 (do roku 2008 pod značkou Cetelem) a v současné době zahrnuje 
takové značky jako Cetelem, Findomestic nebo AlphaCredit. 

BNP Paribas je jednou ze šesti nejsilnějších bank na světě a objemem vkladů pak největší bankou  
v eurozóně. Skupina působí ve více než 80 zemích a zaměstnává více než 200 000 zaměstnanců, 
z toho 160 000 v Evropě. BNP Paribas je předním poskytovatelem finančních služeb v celosvě-
tovém měřítku.

Spolupráce mezi dceřinými společnostmi skupiny BNP Paribas je založena nejen na sdílení 
know-how při vývoji a implementaci nových produktů, ale také při zefektivňování vnitřních pro-
cesů a řízení rizik či při optimalizaci práce s klientským portfoliem. Hlavní výhodou je schopnost  
jednotlivých sesterských společností nabízet širokou škálu konkurenceschopných produktů,  
které umožňují uspokojovat klientovy finanční potřeby, ať ve formě úvěrových produktů, či klasic-
kých retailových bankovních služeb. 

BNP Paribas Personal Finance přímo nebo prostřednictvím Regionu střední a východní Evro-
pa plní svou nezastupitelnou funkci konzultanta, poradce a odborného garanta. Díky tomu má 
CETELEM ČR možnost plně realizovat svůj hlavní cíl, kterým je poskytování pestrého spektra 
finančních produktů a jeho neustálý vývoj odrážející měnící se potřeby a možnosti co největšího 
počtu spotřebitelů. 

BNP Paribas Personal Finance

Alžírsko, Argentina, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Francie, 
Indie, Itálie, JAR, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Tunisko, Turecko,  
Ukrajina, USA, Velká Británie.
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Společnost Cetelem oslavila v loňském roce 15. výročí svého úspěšného působení na českém 
nebankovním trhu spotřebitelských úvěrů. Za tu dobu vyrostl z malé společnosti, která na počátku 
čítala pouze několik zaměstnanců, v předního poskytovatele spotřebitelských úvěrů a dnes za-
městnává okolo 450 lidí. Za dobu své existence dosáhl toho, že si ho odborníci i široká veřejnost 
spojují především se seriózností, kvalitou, stabilitou a zodpovědným přístupem k podnikání. 

Navzdory nepříliš pozitivnímu makroekonomickému vývoji v loňském roce se společnosti Cetelem 
podařilo dosáhnout růstu a za uplynulý rok 2011 poskytla spotřebitelské úvěry v celkové výši  
9,74 mld. Kč, což je oproti roku 2010 nárůst o celých 6 %. Cetelem tímto výsledkem upevnil 
svou vedoucí pozici mezi nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů sdružených v ČLFA  
s tržním podílem 28 % (zdroj: ČLFA).

Objem poskytnutých úvěrů (v miliardách Kč)
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leden n implementace pouze Mezinárodních účetních standardů (IFRS) pro účtování  
  i sestavení účetní závěrky 

duben n získání licence platební instituce od ČNB

květen n zavedení nového pojistného produktu PIP, Pojištění kreditní karty a osobních věcí 

 n vydání emise dluhopisů v hodnotě 1 mld. Kč

červen n Cetelem obdržel cenu „Ď“ za dlouhodobou a soustavnou finanční podporu  
  divadel ABC a Rokoko 

 n získání 1. místa v kategorii Spotřebitelské úvěry a 5. místa  
  v kategorii Ostatní finanční instituce v prestižním žebříčku 100 nejvýznamnějších  
  firem České republiky

srpen n obnovení spolupráce s ČPP a start klubu ČPP 

září n Cetelem jako spolupořadatel benefičního koncertu pro české „děti ulice“  
  občanského sdružení Projektu Šance

říjen n Cetelem oslavil 15. výročí úspěšného působení na českém trhu spotřebitelských úvěrů

listopad n prodloužení bezúročného období na kreditních karet na 55 dní 

prosinec n dokončení inovací v Call centru prostřednictvím aplikací od společnosti Adastra

Vybrané ukazatele za rok 2011 dle IFRS 

n 2,254 miliardy Kč vlastní kapitál,

n 18,159 miliardy Kč objem pohledávek z poskytnutých úvěrů,

n 1,393 miliardy Kč hospodářský výsledek před zdaněním,

n 9,74 miliardy Kč objem nově poskytnutých úvěrů v roce 2011,

n 453 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet).

Akcionářská struktura (k 31. 12. 2011)
Jediným akcionářem akciové společnosti Cetelem je společnost  
BNP Paribas Personal Finance S.A. 

(k 31. 12. 2011)
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Orgány a vedení společnosti 

V roce 2011 řídilo akciovou společnost Cetelem pětičlenné představenstvo. Dozorčí rada praco-
vala ve tříčlenném složení.

Představenstvo
Louis-Michel Duray předseda představenstva
Patrick Jean Daniel Henry místopředseda představenstva, do 11. 5. 2011
Václav Horák místopředseda představenstva
Milan Bušek místopředseda představenstva, od 9. 6. 2011
Martin Fuchs člen představenstva
Marie Thomas člen představenstva, od 11. 5. 2011

Dozorčí rada
Alain Van Groenendael předseda dozorčí rady
Hans W. J. Broucke člen dozorčí rady
Karel Šťáva člen dozorčí rady

Výbor pro audit
Hans W. J. Broucke předseda výboru pro audit
Květoslava Vyleťalová místopředsedkyně výboru pro audit
Karel Šťáva člen výboru pro audit

Vedení společnosti
Václav Horák generální ředitel
Patrick Jean Daniel Henry výkonný ředitel, do 31. 3. 2011
Radosław Kuczyński ředitel Obchodní divize, od 1. 10. 2011
Milan Bušek ředitel Správy operations a procesů
Stanislav Bican ředitel Správy řízení rizika
Jan Borák ředitel Útvaru compliance
Klára Ježilová ředitelka Útvaru lidských zdrojů
David Kopřiva ředitel Správy informačních technologií
Petra Slunečková ředitelka Právního útvaru
Blažena Valkošáková ředitelka Finanční správy 

Následné události 
Žádné události, které by mohly zásadně ovlivnit výsledek hospodaření společnosti a její další vý-
voj, nebyly od data sestavení účetní závěrky do data vydání výroční zprávy zaznamenány. Společ-
nost aktivně reaguje na vývoj ekonomického prostředí s cílem udržet si i v období nepříznivého 
ekonomického vývoje stabilní pozici na trhu a odpovídající výsledky hospodaření. 
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 společnosti CETELEM ČR, a.s. o výsledcích hospodaření  
 v roce 2011 a výhled pro následující období

I. VIZE SPOLEČNOSTI

Důvěryhodný a zodpovědný poskytovatel finančních služeb

Společnost CETELEM ČR, a.s. se svou více než patnáctiletou historií se řadí mezi nejvýznamnější 
nebankovní poskytovatele finančních služeb v České republice. Cetelem je společnost se silným 
mezinárodním zázemím, která disponuje vysoce konkurenceschopným portfoliem produktů: kla-
sické spotřebitelské úvěry poskytované v místě prodeje, osobní půjčky, kreditní karty, úvěry urče-
né pro financování motorových vozidel a doplňkové finanční služby vhodné pro široké spektrum 
klientů a různé distribuční kanály. 

Zodpovědný přístup k úvěrování zohledňující potřeby a možnosti klientů je základním principem čin-
nosti společnosti po celou dobu trvání vztahu s klientem, od zodpovědného posouzení možností 
klienta splácet budoucí závazky při žádosti o úvěr, tak aby nedošlo k jeho předlužení, až po hledání 
řešení v případě nepříznivých životních situací neumožňujících klientovi řádně splácet své závazky. 

Důvěryhodnost společnosti je založena na respektování právních norem, pravidel skupiny BNP 
Paribas i profesních a etických kodexů organizací, kterých je členem. 

Důraz na dlouhodobé vztahy s klienty, obchodními partnery, investory a zaměstnanci

Cetelem, jakožto specialista na poskytování úvěrových služeb fyzickým osobám chce být dlou-
hodobě klientovou první volbou při výběru vhodného partnera pro řízení jeho osobních financí. 
Prioritou je proto budování dlouhodobého a oboustranně výhodného vztahu s klienty, obchodními 
partnery, investory a zaměstnanci, založeného na vzájemné důvěře a partnerství. Hlavním měřít-
kem naplňování této priority je spokojenost klientů, obchodních partnerů i zaměstnanců, jež vy-
tváří předpoklad dlouhodobého rozvoje a růstu společnosti ve prospěch všech zainteresovaných. 

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
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Čína 
Dánsko 
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Německo 
Nizozemsko 
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Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
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Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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4 %
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II. STRATEGIE SPOLEČNOSTI 

Spokojenost klientů: naše priorita

Spokojenost klienta je hlavním ukazatelem úspěšnosti zvolené strategie i každodenní činnosti 
společnosti. Dlouhodobou strategií společnosti Cetelem je poskytování vysoce kvalitních, kom-
plexních, konkurenceschopných a široké veřejnosti dostupných finančních služeb po celou dobu 
trvání vzájemného vztahu. Prioritou je vytvářet a zlepšovat nabídku produktů a služeb plně odpo-
vídající individuálním potřebám klientů. Společnost se ve své činnosti snaží aktivně reagovat jak 
na změny na úvěrovém trhu, tak na změny v preferencích spotřebitelů, čemuž následně přizpůso-
buje své portfolio produktů a služeb, tak aby pro klienta představovaly nejvhodnější volbu. 

Komplexnost finančních služeb a inovace prodeje

Dlouhodobým záměrem společnosti Cetelem je poskytování kompletní nabídky úvěrových služeb 
prostřednictvím všech dostupných obchodních kanálů: od úvěrů poskytovaných v místě prodeje 
zboží a služeb po poskytování úvěrů prostřednictvím přímého kontaktu s klienty. V zájmu dosažení 
tohoto cíle společnost věnuje soustavnou pozornost budování sítě obchodních partnerů i rozvoji 
přímých obchodních kanálů vybudovaných na nejnovějších technologiích určených pro prodej 
finančních produktů, které plně odpovídají vyvíjejícím se potřebám jak obchodních partnerů, tak 
i klientů. 

III. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Makroekonomické prostředí

Po mírném oživení ekonomiky v průběhu roku 2010 došlo v roce 2011 k postupnému poklesu 
tempa ekonomického růstu. Poptávka po nebankovních finančních produktech byla i nadále ovliv-
ňována zejména nevýrazným růstem investic i výdajů domácností na konečnou spotřebu. Hrubý 
domácí produkt v roce 2011 meziročně vzrostl o 1,7 % s postupným zpomalováním tempa růstu 
v průběhu roku: meziroční růst o 2,8 % v 1. čtvrtletí, o 2,2 % ve 2. čtvrtletí, o 1,2 % ve 3. čtvrtletí 
a o 0,5 % ve 4. čtvrtletí. V roce 2010 HDP meziročně vzrostl o 2,6 %. 

Česká národní banka udržovala i v roce 2011 stabilní měnovou politiku, základní repo sazba ne-
byla od června 2010 změněna a udržela se na úrovni 0,75 %. Nízké úrokové sazby však neměly 
přímý dopad na cenu nebankovních finančních produktů, a to i zejména z důvodu nevýrazného 
snížení podílu nesplácených úvěrů domácností na celkovém objemu poskytnutých úvěrů, který 

poklesl u spotřebitelských úvěrů z 11,71 % na konci r. 2010 na 11,3 % na konci r. 2011.1 Výrazný 
vliv na finanční trh neměl ani samotný vývoj inflace. 

Míra nezaměstnanosti se ve srovnání s rokem 2010, kdy na konci roku dosáhla registrovaná ne-
zaměstnanost hodnoty 9,0 %, výrazně nesnížila a v roce 2011 činila 8,57 %. Makroekonomické 
prostředí, které představuje značnou míru rizika i pro poskytovatele úvěrů a uplatňování kritérií 
obezřetného hodnocení úvěrové bonity klientů, mělo za důsledek nevýrazný nárůst objemu nově 
poskytnutých úvěrů.

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů 

Vlivem makroekonomického prostředí, zejména míry nezaměstnanosti, stagnace příjmů a spotře-
by domácností nedošlo v průběhu roku 2011 k výraznějšímu zvýšení potenciálu dalšího zadlužo-
vání obyvatelstva. Objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů nebankovními subjekty, které 
jsou členy ČLFA, meziročně vzrostl o 1,5 % a představoval 34,2 mld. Kč. V průběhu roku tempo 
růstu nově poskytnutých nebankovních spotřebitelských úvěrů klesalo.

Celkový objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých fyzickým osobám členy ČLFA na konci roku 
2011 představoval 64,7 mld. Kč.

1 Zdroj statistika ČNB     2  Zdroj ČLFA

Podíl na trhu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů k 31. 12. 20112
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a v případě, že je ohrožena klientova schopnost splácet úvěr a situace to umožní, usiluje o nale-
zení řešení, nejčastěji změnou podmínek splácení.

Zodpovědnost při řízení lidských zdrojů

Cetelem se zavazuje vytvářet takové podmínky pro zaměstnance, které by jí umožňovaly realizovat 
strategii skupiny, být mezinárodní společností s „lidskou dimenzí“. Společnost odpovědně přistu-
puje k výběru, stabilizaci i rozvoji svých zaměstnanců. Mezi priority při řízení lidských zdrojů patří 
vytváření prostředí, které umožňuje plně zastávat jejich pozici, pro klientskou orientaci a jejich 
informovanost, podporuje jejich osobní rozvoj, zvyšování odbornosti, profesionalitu a iniciativu. 
Soustavnou pozornost společnost věnuje i kvalitě pracovních podmínek zaměstnanců, podpoře 
péče o jejich zdraví i zvyšování jejich odborných znalostí. 

Cetelem respektuje různorodost svých zaměstnanců, považuje ji za příležitost pro vytváření pro-
středí, které je tvůrčí i ambiciózní. Cetelem očekává závazek od zaměstnanců zodpovědně přistu-
povat k plnění povinností, starat se o klienta, být iniciativní i inovativní a dodržovat profesionální 
etiku tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů společnosti. 

Profesní a zájmová sdružení

Cetelem se prostřednictvím členství a aktivitním zapojením do činnosti v profesních a zájmových 
sdruženích a asociacích podílí na formování prostředí pro poskytování finančních služeb neban-
kovními subjekty. V roce 1999 se stal zakládajícím členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení 
právnických osob, je aktivním členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA), Sdružení 
pro bankovní karty (SBK) a Asociace pro elektronickou komerci (APEK). V roce 2002 se Cetelem 
stal, jako první nebankovní instituce na českém trhu, členem asociace MasterCard International. 
V roce 2011 se Cetelem stal uživatelem registru NRKI, provozovaného LLCB, zájmovým sdruže-
ním právnických osob. 

Cetelem usiluje i o to, aby byl respektovaným partnerem spotřebitelských organizací při hledání 
rovnocenného postavení mezi poskytovatelem finanční služby a klientem.

Společensky prospěšné aktivity

Cetelem si plně uvědomuje i svou odpovědnost k prostředí, v němž vykonává svou podnikatelskou 
činnost. Společensky prospěšné aktivity zaměřuje na charitativní činnost se zaměřením na pro-
gramy a projekty určené zejména k podpoře dětí a mládeže. Od roku 2008 je společnost partne-
rem Projektu Šance, preventivního a humanitárního programu pro komerčně sexuálně zneužívané 
děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v zapomenutí. Finanční pomoc je věnována 

IV. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Cetelem si plně uvědomuje své závazky plynoucí z jeho postavení významné finanční instituce 
působící na českém trhu i člena mezinárodní finanční skupiny BNP Paribas, a to jak ve vztahu 
ke klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům, investorům i ostatním subjektům finančního 
trhu, tak i ve vztahu ke společnosti, ve které vykonává svou podnikatelskou činnost.

Odpovědnost ke klientům, obchodním partnerům i investorům

Společnost Cetelem jako významný poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů zodpověd-
ně přistupuje k potřebám i možnostem svých klientů. Východiskem pro tvorbu obchodní nabídky, 
která umožňuje klientům realizovat jejich projekty, jsou marketingové průzkumy, studie a soustav-
ná spolupráce s obchodními partnery. Od roku 2004 se Cetelem podílí na realizaci každoroč-
ní mezinárodní studie Barometr Cetelem, která srovnává chování a postoje spotřebitelů a vývoj 
jednotlivých trhů ve 12 evropských zemích. Znalost potřeb a možností klientů vyplývající z těchto 
studií Cetelem využívá k pravidelné aktualizaci své produktové nabídky, zlepšování procesů i pro-
sazovaní efektivní politiky udržitelného rozvoje. 

Významným ukazatelem úspěšnosti strategie společnosti je spokojenost jejích klientů s posky-
tovanými službami. Výsledky mezinárodního průzkumu skupiny BNP Paribas Personal Finance  
uskutečněného v roce 2011 potvrdily, že 97 % klientů je velmi spokojeno nebo spokojeno s po-
skytovanými službami. Hodnocení klientů společnost považuje za potvrzení správně zvolené  
strategie budování dlouhodobých a rovnocenných vztahů s klienty. 

Vysoká spokojenost klientů je základním předpokladem obchodního i finančního úspěchu spo-
lečnosti a trvale udržitelného rozvoje, což umožňuje Cetelemu být důvěryhodným a spolehlivým 
partnerem prodejců zboží a služeb při financování nákupů jejich klientů, investorů i ostatních  
zainteresovaných osob.

Správa společnosti, řízení rizik a zodpovědné úvěrování

Cetelem zodpovědně přistupuje ke správě společnosti i k řízení rizik. Procesy i kontrolní systém 
jsou nastaveny tak, aby splňovaly požadavky stanovené právními předpisy, regulatorními opat-
řeními, profesními i etickými standardy. Dodržování zásad zodpovědného úvěrování patří mezi 
základní principy uplatňované skupinou BNP Paribas Personal Finance. Cetelem při nabízení 
a sjednávání úvěrů klade důraz na kvalitní informovanost klientů o nabízených finančních služ-
bách a na důkladné a obezřetné posuzování jejich možností splácet budoucí závazky s cílem 
předcházení předlužování svých klientů. Společnost soustavně sleduje kvalitu úvěrového portfolia  
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na bankovní účet. Klientská zóna navíc nabízí možnost NONSTOP sledovat veškeré pohyby 
na kreditní kartě a zasílání měsíčního výpisu karty pouze elektronickou formou.

Osobní půjčky Cetelem

Osobní půjčky Cetelem představují účelové nebo bezúčelové spotřebitelské úvěry. Osobní půjčky 
jsou určené nejen k finančně náročnějším nákupům a investicím, ale i ke konsolidaci klasických 
a revolvingových úvěrů (Combi půjčka). 

V roce 2011 pokračoval zvýšený zájem právě o konsolidace, které klientům umožňují snížit jak 
zátěž rodinného rozpočtu splácením několika úvěrů, tak i administrativu s úvěry spojenou. V loň-
ském roce byl také zaznamenán výrazný růst podílu poskytnutých on-line půjček, nabízejících 
klientům rychlý proces vyřízení žádosti přes internet z pohodlí domova.

Autoúvěr/Motoúvěr

Nákup vybraného automobilu nebo motocyklu lze realizovat i prostřednictvím úvěrů v partnerské 
síti autosalonů a autobazarů po celé České republice. V roce 2011 došlo k rozšíření partnerské 
sítě o 60 % a tím se staly produkty společnosti dostupnější širšímu okruhu zákazníků. Autoúvěr/ 
/Motoúvěr je určen k financování nákupu nového či ojetého vozidla nejen pro spotřebitele, ale 
i podnikatele. Výhodou pro klienta je, že úvěr není nutné zajistit předmětem financování, a klient 
tak není omezován ve svých vlastnických právech k financovanému vozu. V roce 2011 společnost 
Cetelem představila na trhu AUTOKARTU, kreditní kartu s bonusem na čerpání pohonných hmot, 
která klientovi slouží i k dalším nákupům, a to nejenom na čerpacích stanicích.
 
Pojištění

Pojistné produkty nabízené klientům Cetelemu ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.  
pokrývají především rizika spojená s úvěrovým produktem, zejména riziko neschopnosti či nemož-
nosti jej řádně splácet. Pojištěny však mohou být i škody či ztráty vzniklé při odcizení kreditní karty, 
případně společně s osobními doklady klienta. Pro případ jakékoli nepředvídatelné události je 
k zajištění klientových pravidelných výdajů určeno i nové pojištění výdajů. Součástí nabídky Cete-
lemu je i úrazové pojištění pro případ snížení příjmů hospitalizací, plné invalidity a úmrtí následkem 
úrazu. Prostřednictvím společnosti Cetelem lze také sjednat havarijní pojištění a pojistit některé 
předměty financované spotřebitelským úvěrem – automobily a motocykly.

Distribuční kanály

Široká dostupnost finančních služeb spotřebitelům je jednou ze základních priorit společnosti. 
Finanční služby jsou nabízeny v místě prodeje v rámci spolupráce s více než 4 000 obchodními  
partnery – prodejci spotřebního zboží a služeb, prodejci osobních automobilů, na obchodních mís-
tech akceptujících kreditní karty Cetelem MasterCard, prostřednictvím sítě bankomatů a internetu. 

také občanskému sdružení Máme otevřeno?, které pomáhá lidem se speciálními potřebami, pře-
vážně s mentálním postižením a autismem. Podpory se již několik let dostává rovněž dětskému 
domovu v Ledcích a Dětskému centru Domeček v Ostravě. Od roku 2010 je společnost hlavním 
partnerem Městských divadel pražských, která působí ve dvou divadlech v Praze: v Divadle ABC 
a Divadle Rokoko.

V roce 2011 se společnost připojila k iniciativě zaměstnanců a k jejich osobním příspěvkům 
na podporu vybraných jednotlivců nebo organizací pomáhajícím lidem v osobní tíživé situaci  
přidává ve stejné výši ještě svůj.

V. PRODUKTOVÁ NABÍDKA

Cetelem je předním poskytovatelem úvěrových a dalších doplňkových finančních služeb fyzickým 
osobám k financování jejich osobní spotřeby. Jedním z hlavních cílů Cetelemu je nabízet a postup-
ně rozvíjet portfolio finančních produktů a prodejních kanálů tak, aby co nejlépe odpovídalo stále 
se vyvíjejícím potřebám klientů. 

Klasický spotřebitelský úvěr

Klasický spotřebitelský úvěr je základním produktem určeným k financování nákupu zboží a služeb 
přímo v místě prodeje. Jeho hlavním atributem je výhoda úhrady ceny zboží formou splátek v delším 
časovém úseku. Klienti Cetelemu tento produkt nejčastěji využívají k financování nákupů spotřební 
elektroniky a domácích spotřebičů, vybavení kuchyní a koupelen, výpočetní techniky či vybavení 
pro kutily v síti partnerských prodejců po celé České republice. S rostoucím počtem nákupů přes 
internet stoupá i podíl spotřebitelských úvěrů poskytovaných v internetových obchodech.

Kreditní karty

Kreditní karty jsou nejjednodušším a nejrychlejším nástrojem čerpání finančních prostředků ze 
schváleného úvěrového rámce. Všechny kreditní karty mají mezinárodní platnost. Pro bezhoto-
vostní nákupy mohou klienti využívat výhody v podobě 55denního bezúročného období, odmě-
ny za nákupy ve výši 1,5 % z uskutečněného nákupu či další slevy a výhody vyplývající zejména  
z věrnostního programu – C-klub.

Čím dál větší oblibu nalézají klienti ve využívání kreditní karty na internetu. Tento trend dokazu-
je meziroční nárůst objemu karetních transakcí realizovaných v Klientské zóně na internetových 
stránkách Cetelemu o 38 %. Klienti mohou v zabezpečené části internetových stránek provádět 
platby na e-shopech prostřednictvím virtuální karty jakožto jednoho z nejbezpečnějších platebních 
instrumentů na českém trhu pro platby na internetu nebo si převést finanční prostředky z karty  
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Prodejci osobních automobilů, kteří jsou smluvními partnery Cetelemu, nabízejí speciální produkt 
Autoúvěr, který je určen k financování nákupu motorových vozidel.

Revolvingový úvěr nabízený prostřednictvím kreditních karet MasterCard umožňuje klientům vyso-
kou flexibilitu a komfort při financování jejich potřeb formou úvěru. Karta je akceptována jako platební 
prostředek v síti 35 000 prodejen a je možné ji použít rovněž k výběru hotovosti ve více než 3 500 
bankomatech v České republice. Od roku 2005 je společností vydávána kreditní karta MasterCard 
s mezinárodní platností, zaručující dostupnost finančních služeb Cetelemu i v zahraničí. 

Elektronické služby se staly běžným prostředkem při nákupu zboží a služeb. Internet je, kromě nákupu 
zboží na splátky, možno využít i pro přímé sjednání úvěrových služeb, k čerpání peněžních prostředků 
ze schválených úvěrových rámců nebo k získání informací o již poskytnutých úvěrech. Klientská zóna, 
přístupná prostřednictvím internetu, nabízí klientům jednoduchou komunikaci se společností, samoob-
služné vyřízení financování z revolvingového úvěru, informace o promočních akcích i možnost získat 
výpis z úvěrového účtu v elektronické podobě. Cetelem se snaží své služby v rámci klientské zóny 
stále rozvíjet a nabízet tím klientům větší komfort pro vyřešení jejich přání a požadavků. Že je to správná 
cesta, dokazuje meziroční nárůst unikátních návštěvníků Klientské zóny o 41 %. 

Součástí produktového portfolia společnosti jsou Osobní půjčky Cetelem, určené k financování 
náročnějších nákupů. Významným obchodním kanálem v oblasti poskytování osobních půjček  
je od roku 2005 internet, umožňující klientům získat kompletní informace o nabízených finančních 
službách i požádat o úvěr on-line.

VI. ŘÍZENÍ A OBCHODNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Naplňování strategických cílů

Makroekonomický vývoj v České republice, zejména stagnující spotřeba domácností a nevýznam-
né snížení míry nezaměstnanosti, i v roce 2011 představoval hlavní rizikový faktor ovlivňující růst 
trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů. Dlouhodobým cílem společnosti Cetelem, opírající se 
o silné zázemí mezinárodní skupiny BNP Paribas i vlastní zdroje – kapitálové, materiálně-technické,  
finanční i lidské – je udržení významné pozice na trhu v České republice a dosažení dobrých finančních 
výsledků. I v roce 2011 Cetelem obhájil 1. místo na trhu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 
úvěrů a v důsledku zlepšených výsledků řízení rizika, projevujících se snížením nákladů na riziko, dosá-
hl i významného meziročního nárůstu hospodářského výsledku před zdaněním (dle IFRS). 

Nepříznivá finanční situace částí obyvatelstva, způsobená, zejména vysokou nezaměstnaností  
i stagnací ekonomického růstu, byla v roce 2011 jedním z hlavních omezujících faktorů pro  
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technických, personálních a organizačních předpokladů pro obezřetné poskytování platebních 
služeb, jakož i kapitálové požadavky.

Klíčovou roli v podnikání společnosti představuje legislativní rámec pro vymáhání pohledávek 
z úvěrů. Především s ohledem na rychlost řízení, jeho menší formálnost a nižší nákladnost spo-
lečnost využívá ve sporech ze spotřebitelských úvěrů rozhodčího řízení. Veřejná diskuse zpo-
chybňující přípustnost využití tohoto procesního institutu i v případech sporů ze spotřebitelských 
smluv vedla k přijetí novely zákona o rozhodčím řízení. Legitimita využívání této formy alternativního 
způsobu řešení sporů i pro pohledávky ze spotřebitelských úvěrů tak byla, při splnění zákonných 
požadavků, potvrzena.

Systém řízení společnosti 

Práva a povinnosti akcionářů společnosti, zejména pokud jde o právo účasti na valných hroma-
dách a na hlasování o usneseních, o právo volit a odvolávat členy orgánů společnosti, o právo 
na vysvětlení, o právo na přednostní úpis a přidělení akcií v případě zvýšení základního kapitálu, 
o právo podílu na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku apod., jsou upraveny zákonem  
č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a dále stanovami společnosti. Stanovy společnosti jsou 
zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Statutárním orgánem společnosti zajišťujícím její obchodní vedení je představenstvo. Všichni čle-
nové představenstva mají nezbytné osobnostní i odborné předpoklady pro výkon funkce člena 
představenstva. V souladu se zákonem o platebním styku jsou návrhy na jmenování do funkce čle-
na představenstva konzultovány s Českou národní bankou, která posuzuje odbornou způsobilost, 
důvěryhodnost a zkušenosti navrhovaných osob.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem, stanovami 
nebo rozhodnutím valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 
Při výkonu své působnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami. Představenstvo dbá na dodržování 
regulatorních povinností vyplývajících z postavení společnosti jako platební instituce, které vyplývají 
ze zákona o platebním styku. Představenstvo schvaluje a pravidelně vyhodnocuje strategii pod-
nikání, organizační uspořádání, strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou 
přiměřeností, strategii rozvoje informačního systému, zásady systému vnitřní kontroly a bezpeč-
nostní zásady, včetně bezpečnostních zásad pro informační systém. Schvaluje nové produkty, 
činnosti a systémy mající pro společnost zásadní význam a soustavu limitů, kterou společnost bude 
používat pro usměrňování rizik. Rozhodnutím představenstva může být tato pravomoc přenesena 
na jím určené výbory, přičemž představenstvo je kdykoliv oprávněno delegovanou pravomoc zrušit.  
O obsahu jednání výborů a přijatých rozhodnutích je představenstvo pravidelně informováno.

významnější růst poptávky v oblasti spotřebitelských úvěrů. Soustavná pozornost byla věnována 
optimalizaci nastavených pravidel pro poskytování úvěrů s cílem dosažení akceptovatelné míry 
úvěrového rizika pro naplňování strategického cíle efektivní politiky udržitelného rozvoje. 

Hledání rovnováhy mezi dalším rozvojem obchodních aktivit a odpovědným úvěrováním bylo proto 
i v tomto období klíčovou prioritou společnosti. Soustavné sledování kvality úvěrového portfolia 
s důrazem kladeným na posuzování procesů schvalování i správy úvěrů, včetně poskytování pora-
denské služby při řešení složitých životních situací klientů, představovalo základní postupy řízení 
úvěrového rizika.

Zvláštní pozornost v rámci naplňování strategických cílů byla věnována revolvingovým úvěrům 
a s nimi spojeným platebním službám. Dne 15. 4. 2011 bylo společnosti CETELEM ČR, a.s. 
uděleno povolení České národní banky k činnosti platební instituce dle zákona č. 284/2009 Sb.,  
o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné pro vydávání a správu platebních  
prostředků (kreditních karet) a s tím související činnosti. Mezi hlavní cíle strategie platebních služeb 
patří udržení vysoké úrovně poskytovaných služeb, odpovídající očekáváním i potřebám klienta.  
V roce 2011 společnost i nadále věnovala pozornost kvalitě všech poskytovaných služeb,  
a to sledováním její úrovně prostřednictvím řady ukazatelů, kde mezi hlavní patřila spokojenost 
klienta. V rámci zvyšování kvality a rychlosti obslužnosti klientů společnost rozvíjela alternativní 
kanály i zlepšovala procesy, a to zejména  na úrovni správy a využívání Klientské zóny. 

Orientace společnosti na zvyšování efektivity procesů a úsporu provozních nákladů z minulých let byla 
prioritou i v roce 2011. Dlouhodobým úkolem společnosti je udržovat si vyšší tempo růstu provozních 
výnosů ve srovnání s růstem provozních nákladů ve snaze zvýšit výkonnost společnosti.

Cetelem nevykonává žádnou podnikatelskou činnost v zahraničí prostřednictvím organizační slož-
ky, nevyvíjí speciální aktivity v oblasti životního prostředí.

Právní prostředí

Společnost se v rámci profesních asociací coby účastníků legislativního procesu aktivně podí-
lela na sledování a vyhodnocování dopadů návrhů změn stávajících či zavedení nových právních  
norem s dopadem na činnost společnosti. 

Zásadním momentem pro společnost bylo získání povolení k provozování činnosti platební insti-
tuce dle zákona o platebním styku. Pod dohledem ČNB je tak společnost i nadále oprávněna 
působit na trhu platebních služeb poskytovaných ve vazbě na kreditní karty. Získáním licence 
společnost prokázala, že naplňuje požadavky kladené na kvalitu nastavení a fungování vnitřního 
řídícího a kontrolního systému, nároky kladené na řízení procesů, řízení rizik, existenci vhodných 
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Hlavní pozornost byla i v roce 2011 zaměřena na oblast IT governance, zejména na využí-
vání procesu změnového řízení IT projektů. Do provozu bylo uvedeno rozšíření klientské zóny  
o E-výpisy, umožňující klientovi zvolit si alternativní způsob zasílání výpisů elektronickou formou, 
která je komfortnější i ekologicky přívětivější. Vytvořením m.cetelem.cz společnost rozšířila do-
stupnost stávajících aplikací v prostředí mobilních zařízení. Dále bylo implementováno technické 
řešení pro sledování pohledávek po splatnosti i skóringový systém klientů ve zpoždění se spláce-
ním pohledávek, umožňující individuální klientský přístup ve vymáhacím procesu. 

Společnost nemá samostatný výzkum a vývoj, soustavně však dbá na inovaci svých služeb i procesů. 

Řízení lidských zdrojů

Cetelem si uvědomuje, že základním předpokladem úspěšného rozvoje společnosti jsou kvalitní lidské 
zdroje. Strategií společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je vytvářet vhodné pracovní prostředí ote-
vřené k dialogu se zaměstnanci a podporující jejich iniciativu, odborný růst, výkonnost a profesní etiku. 

Společnost se i v roce 2011 v oblasti řízení lidských zdrojů zaměřila na budování dlouhodobých 
pracovních vztahů se zaměstnanci založených na vytváření vhodného prostředí pro motivaci,  
profesní i osobní růst zaměstnanců a odpovídajících pracovních podmínek. Řízení lidských zdro-
jů je postaveno na vzájemné odpovědnosti zaměstnanců a společnosti, posilující nejen firemní  
kulturu, ale zejména napomáhající dosažení náročných obchodních cílů společnosti.

Závazek společnosti vůči zaměstnancům:

n jasně informovat, 

n věnovat individuální pozornost, 

n podporovat profesní růst,

n vytvářet podmínky umožňující rychlé přijímání rozhodnutí.

Reciproční závazek zaměstnanců:

n plně zastávat pracovní pozici,

n dobře se starat o každého klienta, 

n být součástí týmu,

n být iniciativní. 

Ve společnosti jsou k podpoře činnosti, zajištění vnitřního řízení a zodpovědnosti představenstva 
zřízeny výbory jako účelově zaměřené odborné skupiny určené k projednávání důležitých otázek 
týkajících se klíčových záměrů a oblastí společnosti. Výbory představenstva jsou poradními or-
gány představenstva, které představenstvo zřizuje svým rozhodnutím. Účelem výborů je iniciovat 
a předkládat doporučení pro představenstvo v odborných otázkách. Všechny výbory minimálně 
jednou ročně podávají zprávu o své činnosti představenstvu. Činnost každého výboru je vykonává-
na v souladu s Jednacím řádem výborů a komisí, který je schvalován na návrh generálního ředitele 
představenstvem společnosti.

Představenstvo pravidelně předkládá dozorčí radě zprávy o své činnosti, o záležitostech společ-
nosti, o její finanční, obchodní a účetní situaci. Dostatečná informovanost dozorčí rady je zajištěna 
tím, že jednání dozorčí rady a představenstva jsou společná. Představenstvo předkládá řádné 
valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, 
výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku spo-
lečnosti. Představenstvo dále předkládá valné hromadě ke schválení mimořádnou nebo mezitímní 
účetní závěrku a další dokumenty vyžadované zákonem.

Nejvyšší orgán společnosti vzhledem k záměru vydat dluhové cenné papíry obchodovatelné na regu-
lovaném trhu v roce 2010 jmenoval, v souladu s platnou právní úpravou, výbor pro audit, kterému 
přísluší sledovat postup sestavování účetní závěrky, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti 
a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; hodnotit účinnost vnitřní kontroly spo-
lečnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik; sledovat proces povinného auditu účetní 
závěrky; posuzovat nezávislost auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových slu-
žeb společnosti; doporučovat auditora; přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení 
a sdělení podle právních předpisů; podávat jiným orgánům společnosti v případě potřeby informa-
ce k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit. Výbor pro audit vykonává rovněž 
další činnosti, které vyplývají z právních předpisů. Působností a činností výboru pro audit není 
dotčena působnost a odpovědnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a stanov. 

Informační technologie

Společnost si uvědomuje důležitost nových investic do oblasti ICT a i v období omezeného poten-
ciálu trhu spotřebitelského financování věnovala soustavnou pozornost rozvoji technické podpory 
nabízených služeb prostřednictvím zavádění nejnovějších informačních a komunikačních tech-
nologií. V roce 2011 se společnost zaměřila na inovaci nástrojů určených k technické podpoře 
prodeje úvěrových produktů, pojištění a zkvalitňování poskytovaných služeb stávajícím klientům. 
Pozornost byla věnována i úpravě systémů vyvolaných novou právní úpravou, zejména zákonem 
o platebním styku č. 284/2009 Sb. a získáním licence platební instituce. 
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středoškolské vzdělání

vysokoškolské vzdělání

bakalářské vzdělání

vyšší odborné

základní vzdělání mezi 25 – 35 let

více než 25 let

mezi 35 – 45 let

více než 45 let

více než 5 let

1 – 3 roky

3 – 5 let

méně než 1 rok

Naplňování vzájemných závazků umožňuje sledovat systém pravidelného hodnocení zaměstnan-
ců, v rámci kterého se stanovují a hodnotí cíle každého zaměstnance, a to osobní, týmové, stra-
tegické i osobnostní.

Politika odměňování společnosti je založena na souladu osobních cílů zaměstnanců s dlouho-
dobými zájmy a cíli společnosti, nastavuje systém odměňování, který má podporovat motivaci 
zaměstnanců tak, aby nedocházelo k upřednostňování aktivit, jež se zaměřují na krátkodobé cíle 
před dlouhodobým rozvojem společnosti.
 
Dlouhodobým cílem společnosti je být konkurenceschopným zaměstnavatelem. K naplňování 
tohoto cíle má společnost kromě motivačního systému odměňování vytvořen systém zaměstna-
neckých výhod, prostřednictvím kterého chce stabilizovat zaměstnance a zajistit jejich setrvání 
v dlouhodobém pracovním poměru, získávat talentované zaměstnance pro volné pracovní pozice, 
motivovat a zajistit spokojenost stávajících zaměstnanců a zároveň posilovat a udržet konkurence-
schopnost společnosti na trhu práce.

Soustavnou pozornost i finanční prostředky věnovala společnost i v době důrazu na omezování 
růstu provozních nákladů vzdělávání a profesnímu rozvoji zaměstnanců. V roce 2011 vytvořila  
společnost kromě systému externího vzdělávání Interní akademii, umožňující perspektivním 
zaměstnancům seznámit se hlouběji s fungováním společnosti, s funkcemi a cíli jednotlivých  
organizačních jednotek a tímto způsobem prohlubovat vztah zaměstnanců ke společnosti a jejím 
aktivitám.   

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 činil 443 pracovníků. Průměrný věk  
zaměstnanců je 30 let a poměr žen a mužů činí 57 % (žen) a 43 % (mužů).

Pracovněprávní vztahy se řídí platnou právní úpravou České republiky. Společnost nemá uzavřenu 
kolektivní smlouvu.

Struktura vzdělání zaměstnanců k 31. 12. 2011

Doba zaměstnání ve společnosti k 31. 12. 2011

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2011
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VII. OBCHODNÍ A FINANČNÍ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI

Obchodní výsledky
 
Společnost Cetelem i v roce 2011, v době stagnace na trhu nebankovních finančních služeb,  
zejména spotřebitelského financování, svými obchodními výsledky opět potvrdila, že patří k nej-
větším poskytovatelům nebankovních úvěrových služeb na českém trhu. Poskytla úvěry ve výši 
9,74 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6 %, a její podíl na trhu poskytovatelů nebankov-
ních spotřebitelských úvěrů se zvýšil na 28,4 %3. V roce 2010 činila výše nově poskytnutých úvěrů 
9,19 mld. Kč. Meziročního nárůstu nově poskytnutých úvěrů bylo dosaženo v době pokračující 
stagnace trhu spotřebitelských úvěrů v důsledku vlivu makroekonomického prostředí a nejistoty 
ve finančním sektoru i při zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů. 

Hospodářský výsledek

Společnost s ohledem na skutečnost, že vydala v roce 2011 dluhopisy přijaté k obchodování 
na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s., rozhodla o sestavení účetní závěrky za toto 
období pouze dle mezinárodních účetních standardů. Hospodářský výsledek před zdaněním dle 
IFRS v roce 2011 činil 1 392 529 tis. Kč, v roce 2010 dosáhl výše 678 087 tis. Kč. Společnost 
i přes mírný pokles objemu nesplácených úvěrů poskytnutých domácnostem a nevýznamný mezi-
roční růst ekonomiky pokračovala i v roce 2011 ve zvyšování efektivity provozní činnosti. 

Meziročně se hospodářský výsledek z finanční činnosti společnosti zvýšil o 4,5 % a dosáhl  
2 568 493 tis. Kč. Převažující část výnosů společnosti tvořily čisté úrokové výnosy ve výši 
1 982 740 tis. Kč a meziročně vzrostly o 5,7 %.

Celkové provozní náklady k 31. 12. 2011 činily 699 803 tis. Kč a jejich výše meziročně poklesla o 4 %. 

Meziroční pokles celkových nákladů na úvěrové riziko odpovídá zlepšení úvěrového rizika i snížení  
tempa růstu celkového objemu pohledávek ve zpoždění se splácením. Pozitivní dopad mělo  
i přehodnocení parametrů výpočtu opravných položek. Celkové náklady na riziko meziročně  
poklesly o 54,7 % a činily 476 761 tis. Kč. Opravné položky jsou vytvořeny v dostatečné výši pro krytí 
možné ztráty z odpisu pohledávek, k 31. 12. 2011 jejich výše představovala dle IFRS 3 869 922 tis. Kč.

Stav majetku společnosti a zdroje financování

K 31. 12. 2011 činila bilanční suma společnosti 14 570 783 tis. Kč, což představuje meziroční 
nárůst o 3,1 %. Čistá hodnota dlouhodobého majetku představovala 96 328 tis. Kč a ve srovnání 

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 

Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie 3  Zdroj ČLFA
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rizika. Na základě předchozí analýzy došlo k 31. 12. 2011 k přehodnocení parametrů výpočtu 
a úpravě metody pro výpočet opravných položek, a to i) ke zvýšení observační doby efektivity 
vymáhání a ii) k tvorbě opravných položek i k pohledávkám, které nejsou aktuálně evidované 
ve zpoždění, ale klientům byl povolen odklad. Úvěrový výbor byl pravidelně informován o vývoji 
úvěrového rizika a s tím souvisejících tématech.

Vymáhání pohledávek

V roce 2011 společnost zdokonalila postupy a procesy vymáhání pohledávek, a to diverzifikova-
ným nastavením rozdílných strategií podle profilu klienta a jeho platební historie. Hlavním cílem zů-
stává kontaktovat klienta ihned při prvních příznacích problémů se splácením jeho závazků, identi-
fikovat jeho situaci klienta a najít spolu s ním adekvátní řešení v co nejkratším časovém horizontu. 

Nadále se společnosti dařilo udržovat vysokou kvalitu a efektivitu všech částí standardního vy-
máhacího procesu. Zároveň se do popředí dostává důraz na vnímání potřeb klienta i v situaci, 
kdy není schopen plně dostát svým závazkům. Pro klientský přístup je součástí nové metodiky  
Zodpovědného vymáhání (responsible collection).  

VIII. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Zpomalení růstu makroekonomických ukazatelů České republiky v posledních obdobích roku 
2011 potvrzuje stagnaci ekonomiky vlivem mezinárodního i domácího vývoje. Nulový růst se před-
pokládá i v roce 2012 v důsledku očekávané záporné spotřeby i poklesu investic. Budoucí vývoj 
je velmi nejistý, předpokládá se, že ekonomický růst bude ovlivněn pesimismem, ztrátou důvěry 
a obavami z dopadů dluhové krize eurozóny, které se projeví v opatrnějším mikroekonomickém 
rozhodování a následně i v poklesu hrubých domácích výdajů. Negativně se na růstové dynamice 
projeví i fiskální konsolidace. 

Situace na trhu práce by měla odrážet pomalý růst ekonomiky a zvýšenou nejistotu. Dá se před-
pokládat, že vysoká nezaměstnanost bude i v roce 2012 jedním z limitujících faktorů výraznějšího 
růstu akceptovatelné poptávky po nebankovních spotřebitelských úvěrech. V důsledku negativ-
ních vlivů z minulých období majících nepříznivý dopad na úvěrové riziko, zejména jeho výši, a tím 
i na tvorbu opravných položek a snížení objemu pohledávek generujících úrokové výnosy se dá 
předpokládat jejich limitující vliv i na nové obchody.

Řízení úvěrového rizika s cílem jeho udržení v akceptovatelné míře zůstává jednou z hlavních priorit 
společnosti i pro následující období. Principy zodpovědného úvěrování bude společnost i nadále 
uplatňovat při posuzování žádosti o úvěr i v případech, kdy se klient v důsledku nepříznivých 

s rokem 2010 poklesla o 1,7 %. Převážnou část nových investic v roce 2011 tvořily zejména in-
vestice do rozvoje informačních systémů, technického vybavení a softwaru. Nejvýznamnější část  
aktiv společnosti (98,1 %) tvoří pohledávky z obchodních vztahů, zejména z poskytnutých úvěrů,  
které ve srovnání s rokem 2010 vzrostly o 3,2 %. Jejich čistá hodnota k 31. 12. 2011 činila 
14 289 566 tis. Kč. 

Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2011 činil 2 254 109 tis. Kč a meziročně se zvýšil o 45,2 %.  
Společnost evidovala závazky ve výši 12 316 674 tis. Kč. Meziročně došlo k poklesu objemu 
cizích zdrojů, a to o 2 %. Závazky společnosti tvoří zejména přijaté bankovní úvěry od subjektů 
působících v České republice a emitované dluhové cenné papíry, které společnost využívá k fi-
nancování svých podnikatelských aktivit. Celková výše závazků z titulu přijatých bankovních úvěrů 
a emitovaných dluhových cenných papírů činila 11 985 011 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se 
jedná o snížení o 1,9 %.

Řízení úvěrových rizik 

V roce 2011 došlo v důsledku řady opatření z předchozích období ke zlepšení úvěrového rizika 
i snížení tempa růstu celkového objemu pohledávek ve zpoždění se splácením. Pozitivní dopady 
na meziroční pokles nákladů na rizika měly především úpravy v pravidlech pro poskytování úvěrů 
a stabilizace ekonomiky. Přínosem pro řízení rizika, zejména u osobních půjček a úvěrů s vyšší 
požadovanou částkou, mělo zahájení využívání pozitivních klientských informací NRKI. Díky doda-
tečným informacím je možné lépe posoudit celkovou finanční situaci klienta, přizpůsobit nabídku 
jeho potřebám, a zejména nepřipustit předlužení klienta a dostát tak závazkům zodpovědného 
úvěrování.
 
Soustavná pozornost je věnována postupům pro předcházení úvěrovým podvodům, posuzování 
úvěrové bonity klientů a automatizaci kontrol. V roce 2011 byla pozornost věnována také inten-
zivním školením jednotlivých obchodních úseků s cílem prohloubit znalosti zaměstnanců v oblasti 
řízení úvěrových rizik a hledání vyvážených pravidel rizika při poskytování úvěrových produktů. 
Faktorem snižujícím úvěrové riziko bylo rovněž pojištění pro případ neschopnosti klientů splácet 
své finanční závazky. S využitím synergických vztahů ve skupině BNP Paribas společnost nabízela 
i v roce 2011 portfolio pojistných produktů snižujících rizika klientů při výskytu nepříznivých život-
ních situací.

Cetelem ke krytí potenciálních ztrát vytváří opravné položky, které jsou vypočítávány v souladu 
s mezinárodními účetními standardy IFRS a postupy skupiny. Míra znehodnocení pohledávek ze 
spotřebitelských úvěrů se stanovuje statistickými metodami založenými na historické zkušenosti 
s průběhem vymáhání podobného typu pohledávek. Výše opravných položek k pohledávkám je 
přepočítávána měsíčně. V roce 2011 byla schválena úprava metodiky pro výpočet úvěrového 



44
–4

5
2

0
11

VÝ
R

O
Č

N
Í Z

P
R

Á
VA

životních okolností dostane do problémů se splácením svých závazků. Nadále bude věnována po-
zornost optimalizaci nastavených pravidel pro poskytování úvěrů s cílem nalezení rovnováhy mezi 
přijatelnou mírou rizika a udržitelným růstem obchodních aktivit. Přes soustavnou pozornost věno-
vanou řízení úvěrového rizika, řadu přijímaných opatření i zlepšení jeho krátkodobých ukazatelů je 
odhad budoucího vývoje nejistý a reálný dopad na hospodaření společnosti se může výrazně lišit 
od předpokládaného. 

Prioritou společnosti je i nadále zvyšování kvality poskytovaných služeb, měřené zejména spoko-
jeností klientů. Orientace na poskytování vysoce kvalitních, komplexních a konkurenceschopných 
finančních služeb, které jsou dostupné široké veřejnosti a odpovídající individuálním potřebám 
klientů, bude prvotním záměrem programu inovací v roce 2012. 

Zvyšování efektivity procesů, jejich pravidelné vyhodnocování a zlepšování bude i nadále patřit 
mezi hlavní cíle společnosti. Pozornost věnovaná úspoře provozních nákladů v minulých obdobích 
bude prioritou společnosti i v tomto období. Úkolem bude i nadále bude udržet si vyšší tempo 
růstu výnosů ve srovnání s růstem provozních nákladů.

Vývoj hospodářských výsledků v roce 2012 bude ovlivněn ekonomickým vývojem v České repub-
lice, společnost očekává mírný růst objemu nově poskytovaných úvěrů klientům i celkové výše 
pohledávek ze spotřebitelských úvěrů. Tomuto očekávání odpovídá i předpokládaný vývoj odpo-
vídajících položek hospodářského výsledku, zejména růst čistých finančních výnosů. K dosažení 
očekávaného zisku by měly přispět i přínosy z realizace vybraných projektů a opatření zaměře-
ných na dosažení dalších úspor provozních nákladů.

Společnost Cetelem, opírající se o silné zázemí mezinárodní skupiny BNP Paribas i dlouhodobé 
know-how v oblasti spotřebitelských úvěrů očekává, že i v následujícím období bude patřit k nejvý-
znamnějším poskytovatelům na nebankovním finančním trhu. Ekonomický vývoj v České republice 
společnost považuje za jeden z hlavních rizikových faktorů, které mohou potenciálně ovlivnit bu-
doucí výsledky společnosti. Společnost předpokládá, že má vytvořeny dostatečné zdroje kapitá-
lové, materiálně-technické, finanční i lidské pro dosažení dobrých obchodních a hospodářských 
výsledků i v roce 2012.
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 CETELEM ČR, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou  
 a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými  
 stejnou ovládající osobou (dále také jen „propojenými osobami“),

 zpracovaná v souladu s § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
 v platném znění

Popis ovládané osoby

CETELEM ČR, a.s. se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ 25085689 
(dále také jen „Společnost“), je akciovou společností zapsanou do obchodního rejstříku vede-
ného Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 4331, dne 23. 10. 1996. K datu 31. 12. 2011 činil 
základní kapitál společnosti 180 mil. Kč a hlavním předmětem činnosti bylo poskytování spotře-
bitelských úvěrů.

Osoby v postavení ovládajících osob vůči Společnosti

Osobami v postavení ovládajících osob vůči CETELEM ČR, a.s. byly k 31. 12. 2011 společnosti 
BNP Paribas S.A., se sídlem ve Francii, a BNP Paribas Personal Finance S.A., rovněž se sídlem 
ve Francii.

Jediným akcionářem společnosti CETELEM ČR, a.s. byla  v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
společnost BNP Paribas Personal Finance S.A. Společnost BNP Paribas Personal Finance S.A.  
je 100% dceřinou společností BNP Paribas S.A. 

Mezi společností CETELEM ČR, a.s. a společností BNP Paribas Personal Finance S.A. ani spo-
lečností BNP Paribas S.A. nebyly uzavřeny ovládací smlouvy, na jejichž základě by byla Společnost 
řízena pouze společností BNP Paribas Personal Finance S.A. nebo společností BNP Paribas S.A. 

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 

Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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BNP Paribas Personal Finance S.A.

Společnost BNP Paribas Personal Finance S.A. poskytla v posledním účetním období Společ-
nosti za úplatu zajištění jejích závazků z nájemního vztahu formou bankovních záruk vystavených 
ve prospěch tuzemského právního subjektu. S toutéž společností byla uzavřena smlouva týkající 
se úplaty za poskytnutá zajištění.

Právní vztahy mezi Společností a dalšími propojenými osobami 

Mezi Společností a dalšími propojenými osobami byly v posledním účetním období uzavřeny tyto 
smlouvy a uskutečněna tato plnění: 

BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, a.s.

Společnost a společnost BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, a.s. (dříve podnikající pod ob-
chodní firmou POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s.), uzavřely v roce 2011 dohody o nových 
a o změně stávajících finančních podmínek a o výkaznictví (ve vztahu k nabízeným pojistným pro-
duktům) týkajících se vztahu pojistitele a pojistníka. 

Společnosti se dále dohodly na ukončení nabízení produktu Prodloužená záruka.

Společnosti uzavřely rámcovou pojistnou smlouvu, na jejímž základě je klientům Společnosti nově 
nabízen pojistný produkt kryjící zneužití úvěrových karet, odcizení či ztrátu úvěrové karty či pe-
něženky, mobilního telefonu apod. V souvislosti s tím společnosti uzavřely smlouvu stanovující 
podmínky nabízení tohoto pojistného produktu.

Společnosti dále uzavřely rámcovou pojistnou smlouvu, na jejímž základě je nabízen produkt Po-
jištění výdajů ve vazbě na postavení Společnosti jako pojišťovacího agenta.

Dále byla uzavřena motivační smlouva s cílem zvýšení penetrace propojištěnosti klientského portfolia.

Společnosti uzavřely rovněž smlouvu o změně rozsahu předmětu podnájmu kancelářských prostor.

Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Společnost a společnost Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s. uzavřely dohodu týkající se změny fi-
nančních podmínek, za nichž pojišťovna vykonává pro Společnost činnost podřízeného pojišťova-
cího zprostředkovatele.

S jinými osobami ovládanými společnostmi BNP Paribas S.A. nebo BNP Paribas Personal Finan-
ce S.A. nebyly v posledním účetním období uzavřeny žádné smlouvy. 

Další osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami, vůči nimž byla Společnost 
ve vztahu vzájemného plnění a protiplnění

ARVAL CZ s.r.o. se sídlem v České republice
BNP Paribas Capital Investment Limited, se sídlem ve Velké Británii
CETELEM SLOVENSKO a.s. se sídlem na Slovensku 
LEVAL DEVELOPPEMENT s.a. se sídlem ve Francii
Le Sphinx Assurances Luxembourg s.a. se sídlem v Lucembursku
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. se sídlem v České republice 
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. se sídlem na Slovensku
UBCI, akciová společnost, se sídlem v Tunisku  
BNP Paribas I.T.P.

Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2011 do 31. pro-
since 2011.

Právní vztahy mezi Společností a osobami v postavení ovládajících osob

BNP Paribas S.A.

Společnost BNP Paribas S.A. poskytla v posledním účetním období Společnosti za úplatu zajiště-
ní jejích závazků vůči třetím osobám formou bankovních záruk vystavených ve prospěch investorů  
či jiných tuzemských právních subjektů. 

Na základě dohod o čerpání úvěrů uzavřených v roce 2011 a v předchozích letech bylo od spo-
lečnosti BNP Paribas S.A. Společností přijato plnění k částečnému refinancování její obchodní 
činnosti. 

V souvislosti s dluhopisy emitovanými v roce 2011 v rámci dluhopisového programu a povinností 
dodržovat pravidla pro řízení úrokového rizika ve vztahu k variabilní úrokové sazbě dluhopisů uza-
vřela Společnost se společností BNP Paribas S.A. rámcovou smlouvu ISDA, na jejímž základě 
byla poskytnuta plnění z titulu přijatých úrokových swapů. 

V souvislosti s postavením Společnosti jako licencované platební instituce a s tím související po-
vinností zajistit výkon funkce vnitřního auditu byly mezi Společností a BNP Paribas S.A. sjednány 
podmínky provedení kontrol zaměřených na vyhodnocování efektivity vnitřního řídícího a kontrol-
ního systému.
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Důvěrnost informací
 
Za důvěrné jsou v  rámci propojených osob považovány informace a skutečnosti, které jsou sou-
částí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, 
které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace 
z obchodního styku, které by mohly vést samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo 
skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.
 
Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně osob touto zprávou vyjmenovaných s ohledem 
na předchozí odstavec tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu další informace 
a skutečnosti.

V ostatních případech poskytovaného vzájemného plnění a protiplnění mezi propojenými osobami 
se jednalo o plnění poskytovaná zejména na základě smluv uzavřených před počátkem posled-
ního účetního období ve znění případných dodatků. Jedná se o smlouvu o poskytnutí progra-
mového a technického vybavení pro zpracování obchodních případů a o jeho údržbě, smlouvu 
o zpracování dat souvisejících s poskytováním spotřebitelských úvěrů na technických zařízeních 
zpracovatele, smlouvu o údržbě softwaru a technické podpoře, smlouvu o technické podpoře 
spojené s předáváním zkušeností v oblasti tvorby nových produktů, dále o poradenství v oblasti 
účetnictví, marketingu apod., plnění poskytovaná na základě pojistných smluv, smlouvy o pod-
mínkách výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, smlouvy o zajištění telekomunikačních 
služeb, rámcové smlouvy o správě a údržbě vozového parku, smlouvy o rámcových podmínkách 
spolupráce týkající se realizace zajišťovacích nástrojů užívaných Společností v oblasti financování 
vozidel, smlouvy o spolupráci v oblasti sjednávání úvěrů na nákup vozidel, licenční smlouvy pro 
využívání ochranných známek, jakož i o jiné operace odpovídající běžným obchodním zvyklos-
tem, především přefakturaci služeb a zboží poskytnutých jinými subjekty, případně přefakturaci 
nákladů spojených s přistoupením k mezinárodním pojistným programům, dohody o podmínkách 
dočasného přidělení zaměstnance, smlouvy o podmínkách poskytování úvěrů Společností za-
městnancům společnosti skupiny, smlouvy o spolupráci v oblasti sjednávání spotřebitelských úvě-
rů a smlouvy o podnájmu nebytových prostor.

Hodnota přijatých plnění v roce 2011 od propojených osob činila 994 506 tis. Kč, peněžité pro-
tiplnění poskytnuté společností CETELEM ČR, a.s. dosáhlo výše 1 158 226 tis. Kč a obsahovalo 
i protiplnění za část plnění přijatých v předcházejících obdobích. Hodnota plnění poskytnutých 
společností CETELEM ČR, a.s. těmto osobám v roce 2011 činila 163 737 tis. Kč. Společností 
CETELEM ČR, a.s. bylo přijato peněžité protiplnění v celkové výši 227 629 tis. Kč, obsahující 
i hodnotu plnění poskytnutých v předchozích obdobích. 

Nejvýznamnější položku přijatých plnění představují úvěry přijaté od BNP Paribas S.A.,  
a to 74,30 %, kde cena úvěru je stanovena metodou srovnatelné tržní ceny.

V období roku 2011 nebyly učiněny žádné jiné právní úkony, které by byly v zájmu propojených osob. 
Nebyla realizována ani žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na podnět propojených osob. 

Vztahy mezi propojenými osobami v uplynulém účetním období nepřesáhly rámec běžných ob-
chodních vztahů, byly uskutečněny za obvyklých cenových podmínek a nebyly zaznamenány žád-
né operace, které by způsobily nebo mohly způsobit společnosti CETELEM ČR, a.s. újmu. 
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 společnosti CETELEM ČR, a.s.

Dozorčí rada Společnosti vykonávala v roce 2011 svoji činnost v souladu s ustanoveními §§ 197 
a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, stanovami Spo-
lečnosti a závěry valných hromad.

Na základě dostupných informací a materiálů dozorčí rada konstatuje, že Společnost uskuteč-
ňuje svou podnikatelskou činnost v souladu s platnými právními normami, stanovami Společnosti 
a usneseními valné hromady.  

Dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
za účetní období 2011 a konstatuje, že:

– zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou  
 osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou byla zpracována v souladu  
 s požadavky § 66a zákona č. 513/1991 Sb.;

– podle informací, které byly dozorčí radě dostupné, je zpráva představenstva je úplná a údaje  
 v ní uvedené jsou správné;

– nebyly zjištěny žádné operace, které by neodpovídaly zvyklostem běžným v obchodním styku,  
 a nebyla zjištěna újma způsobená Společnosti na základě vztahů mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada se seznámila s výsledky periodických interních auditů Společnosti a konstatuje,  
že výsledky auditů slouží k odstraňování zjištěných nedostatků a k realizaci nápravných opatření.

Alžírsko 
Argentina 
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Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
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Rumunsko 
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Níže podepsaní tímto prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný  
a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření CETELEM ČR, a.s.  
za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské  
činnosti a výsledků hospodaření.

V Praze dne 30. 4. 2012

Václav HORÁK
místopředseda představenstva

CETELEM ČR, a.s.

Milan BUŠEK
 místopředseda představenstva

CETELEM ČR, a.s.

Dozorčí rada na základě dostupných informací o činnosti Společnosti, kontroly vedení účetnictví, 
přezkoumání účetní závěrky za účetní období roku 2011 a zprávy auditora o ověření účetní závěrky 
za rok 2011 konstatuje, že:

– účetnictví Společnosti je vedeno v souladu se skutečností, zákonem o účetnictví a dalšími  
 právními předpisy tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz finanční situace  
 účetní jednotky;

– řádná účetní závěrka byla auditována společností Mazars Audit s.r.o., výrok auditora k předložené  
 uzávěrce k 31. 12. 2011 je bez výhrad;

– zhodnotila účinnost vnitřního kontrolního systému se závěrem bez výhrad.

Dozorčí rada na základě přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011 jedinému akcionáři 
doporučuje:

– schválit řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2011; 

– schválit návrh představenstva na rozdělení zisku takto: 

Čistý zisk za účetní období kalendářního roku 2011      1 139 807 297,04 Kč

Výše dividendy na 1 akcii                6 330,00 Kč

Celková výše dividend     1 139 400 000,00 Kč

Nerozdělený zisk (včetně nerozděleného zisku minulých období)                  896 950 042,03 Kč

V Praze dne 28. 3. 2012     

Karel ŠŤÁVA Hans BROUCKE Alain van GROENENDAEL
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Představenstvo

Kancelář generálního ředitele  
a ředitele ochodní divize

Správa řízení rizika

Finanční správa

Útvar compliance

Správa operations a procesů

Správa IT

Právní útvar

Útvar lidských zdrojů

Ředitel obchodní divize

Správa consumer financing

Úsek přímého prodeje

Úsek marketingu a komunikace

Útvar platebních služeb a inovací

Správa financování vozidel

Region  
Střední a východní Evropa

Správa retailu

Generální ředitel

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 

Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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Zpráva nezávislého auditora
Alžírsko 
Argentina 
Belgie 

Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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Finanční část

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 

Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s.  
ZA OBDOBÍ ROKU 2011,  
sestavená podle Mezinárodních účetních standardů finančního výkaznictví  
ve znění přijatém Evropskou unií
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Rozvaha k 31. prosinci 2011 (v tis. Kč)

Popis Ref. 31. 12. 2011 31. 12. 2010 1. 1. 2010

AKTIVA CELKEM  14 570 783 14 130 946 14 460 390

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty IV.1 1 127 718 919

Pohledávky vůči bankám IV.2 5 829 18 165 35 077

Pohledávky vůči klientům IV.3 14 289 566 13 840 760 14 089 302

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly IV.4 9 269 8 650 5 060

Daňové pohledávky – splatná daň, odložená daň IV.5 86 302 74 854 91 506

Hmotný majetek a zařízení IV.6 54 989 60 071 66 294

Nehmotný majetek IV.7 41 339 37 946 48 584

Ostatní aktiva IV.8 82 362 89 782 123 648

ZÁVAZKY  12 316 674 12 578 274 12 666 700

Závazky vůči bankám IV.9 10 983 182 12 212 581 12 275 034

Emitované dluhové cenné papíry IV.10 1 001 829  

Rezervy IV.11 65 780 61 750 64 750

Daňové závazky – splatná daň, odložená daň IV.12 31 263 84 931

Ostatní závazky IV.13 265 883 272 680 241 985

VLASTNÍ KAPITÁL  2 254 109 1 552 672 1 793 690

Podíl majitelů společnosti IV.14 2 254 109 1 552 672 1 793 690

Základní kapitál IV.14 180 000 180 000 180 000

Rezervní fondy a fondy ze zisku IV.14 36 000 36 000 36 000

Přenesené zisky minulých období IV.14 896 542 943 150 1 160 177

Ostatní komplexní zisky, ztráty IV.14 8 749 8 130 4 540

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků IV.14 –6 989

Zisk/ztráta za běžné období IV.14 1 139 807 385 392 412 973

Podíl minoritních akcionářů IV.14  

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM  14 570 783 14 130 946 14 460 390

Výkaz komplexního výsledku za rok končící 31. prosinec 2011 (v tis. Kč)

Popis Ref. 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Úrokové výnosy V.1 2 332 810 2 276 441

Úrokové náklady V.1 –350 070 –400 987

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY  1 982 740 1 875 454

Výnosy z poplatků a provizí V.2 628 244 621 347

Náklady na poplatky a provize V.2 –47 095 –46 586

ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ  581 149 574 761

Výnosy z dividend V.3 1 404 3 900

Výnosy z investic a podílů   

Čistý výnos z obchodování a hedgingu   

Ostatní výnosy/náklady V.4 3 200 3 921

PROVOZNÍ VÝNOSY  2 568 493 2 458 036

Náklady na zaměstnance, osobní náklady V.5 –351 843 –325 921

Všeobecné provozní náklady V.6 –294 849 –341 892

Odpisy majetku a zařízení V.7 –25 830 –28 897

Odpisy nehmotného majetku V.8 –27 281 –32 575

PROVOZNÍ NÁKLADY  –699 803 –729 285

PROVOZNÍ ZISK PŘED SNÍŽENÍM HODNOTY 
MAJETKU A REZERVAMI

 1 868 690 1 728 751

Snížení hodnoty pohledávek V.9 –476 761 –1 051 741

Snížení hodnoty majetku V.10 4 630 3 077

Čistá tvorba rezerv V.11 –4 030 –2 000

ZISK PŘED ZDANĚNÍM  1 392 529 678 087

Daň z příjmu  V.12. –252 722 –292 695

 – splatná  –240 765 –276 043

 – odložená –11 957 –16 652

ZISK/ZTRÁTA ZA OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ  1 139 807 385 392

Ostatní komplexní výsledek za období po zdanění  –6 370 3 590

KOMPLEXNÍ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM  1 133 437 388 982

Komplexní výsledek za období přiřaditelný:   

 – majitelům společnosti  1 133 437 388 982

 – minoritním akcionářům   

Ztráta/zisk na akcii – základní V.13 6,30 2,14

Ztráta/zisk na akcii – zředěný V.13   

Rozvaha Výkaz komplexního výsledku
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Změny vlastního kapitálu
(v tis. Kč)

Základní kapitál
Rezervní  

a kapitálové fondy 
a nerozdělný zisk*

Rozdíly  
z přecenění

Přecenění 
realizovatelných 
finančních aktiv

Celkem

1. 1. 2010 180 000 1 609 150 292 4 248 1 793 690

Výplata dividend  –630 000   –630 000

Hospodářský výsledek za účetní období  385 392 3 590 388 982

31. 12. 2010 180 000 1 364 542 3 882 4 248 1 552 672

Výplata dividend  –432 000     –432 000

Hospodářský výsledek za účetní období  1 139 807 –6 370 1 133 437

31. 12. 2011 180 000 2 072 349 –2 488 4 248 2 254 109

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Pozn.: *Rezervní a kapitálové fondy a nerozdělený zisk zahrnují zákonný rezervní fond, čistý zisk za období a nerozdělený zisk.

Výkaz o peněžních tocích

Popis 31. 12. 2011 31. 12. 2010

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI –1 105 797 –819 168

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků –201 724 –232 517

Přijaté úroky 2 264 907 2 265 909

Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky za minulá léta –293 794 –329 712

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

Přijaté dividendy a podíly na zisku 1 404 3 900

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 664 996 888 412

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv –53 868 –44 883

Příjmy z prodeje stálých aktiv 5 438 3 350

Půjčky a úvěry spřízněným osobám –2 866 –3 991

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI –51 296 –45 524

Změna stavu dlouhodobých závazků –193 628 –230 000

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky –432 000 –630 000

Vyplácení podílu na vlastním kapitálu společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené dividendy –432 000 –630 000

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI –625 628 –860 000

ČISTÉ ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ –11 928 –17 112

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 6 956 18 884

Výkaz komplexního výsledku za rok končící 31. prosince (v tis. Kč)

Popis 31. 12. 2011 31. 12. 2010

STAV PENĚŽ. PROSTŘEDKŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ 18 884 35 996

ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM 1 392 528 678 088

Úpravy o nepeněžní operace –1 593 737 –969 135

Odpisy stálých aktiv 53 111 61 472

Změna stavu opravných položek, rezerv 309 458 952 740

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv –4 630 –3 078

Výnosy z dividend a podílů na zisku –1 404 –3 900

Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky –2 080 861 –2 020 136

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 130 589 43 767

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PRACOVNÍHO 
KAPITÁLU A MIMOŘ. POLOŽKAMI

–201 209 –291 047

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu –904 588 –528 121

Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, aktivních účtů časového rozlišení aktivní a dohadných 
účtů aktivních

–711 695 –557 838

Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti a dohadných účtů pasivních –192 893 29 717

Změna stavu zásob

Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího do peněžních prostředků
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Vysvětlující poznámky

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

I.1.  Vznik společnosti a charakteristika společnosti
 
Obchodní společnost CETELEM ČR, a.s. (dále jen „společnost“), vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 23. 10. 1996. 
Obchodní činnost zahájila v červnu 1997. Základní kapitál společnosti činí 180 000 000 Kč. 
 
Údaje o společnosti:

CETELEM ČR, a.s.
IČ 25 08 56 89
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4331
Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00
 
Předmět podnikání: 

a) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (zahrnující mimo jiné poskytování úvěrů  
 a půjček nebankovními subjekty, vydávání úvěrových karet, vymáhání pohledávek pro třetí osoby mimosoudní cestou, operace  
 směřující k řešení platební neschopnosti, odkup pohledávek, postoupení pohledávek); 
b) zpracování dat, služby databank, správa sítí; 
c) zprostředkování obchodu a služeb;
d) pronájem a půjčování věcí movitých (zahrnující mimo jiné pronájem s následnou koupí najaté věci, finanční leasing, operativní  
 leasing, pronájem a půjčování kancelářského vybavení a techniky);
e) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
f) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;
g) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
h) zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví; 
i) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;
j) činnost platební instituce v rozsahu platebních služeb dle povolení ČNB.
 
 
V souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů bylo dne 15. 4. 2011 bylo společnosti 
CETELEM ČR, a.s. uděleno povolení České národní banky k činnosti platební instituce, nezbytné pro vydávání a správu plateb-
ních prostředků (kreditních karet) a s tím související činnosti.

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 

Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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I.5. Popis změn provedených v obchodním rejstříku
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4331.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře došlo v průběhu roku 2011 ke změně ve složení představenstva společnosti. Ke dni 
11. 5. 2011 zanikla funkce Patricka Henry, k uvedenému datu se stala novou členkou představenstva Marie Thomas. Místopřed-
sedou představenstva se ke dni 9. 6. 2011 stal Milan Bušek, který je členem představenstva od roku 2007. 

V souladu s novou právní úpravou byl v roce 2011 rozšířen předmět podnikání o činnosti:
– poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,
– činnost platební instituce v rozsahu platebních služeb dle povolení ČNB.

I.6. Uzavřené dohody a smlouvy 

V roce 2011 a ani v předcházejících obdobích nebyly uzavřeny žádné dohody mezi společníky, které by zakládaly rozhodovací práva bez 
ohledu na výši podílu na základním kapitálu společnosti. Rovněž nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku. 

 
II. ZÁKLAD PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

II.1. Prohlášení o shodě

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví („IFRS“) ve znění přijatém Evrop-
skou unií platném k 31. prosinci 2011. Společnost v souladu s postupy skupiny BNP Paribas neaplikovala některá ustanovení  
IAS 39 týkající se zajišťovacího účetnictví a některé úpravy, které neprošly schvalovacím procesem. 
 
Nebyly použity nové standardy, dodatky a interpretace přijaté Evropskou unii, jejichž implementace pro rok 2011 nebyla povinná.
 
Zavedení dalších norem povinných od 1. ledna 2011 nemá žádný vliv na účetní závěrku k 31. prosinci 2011.

II.2. Důvod sestavení účetní závěrky 

Konsolidační celek BNP Paribas, jehož součástí je i společnost CETELEM ČR, a.s. aplikuje standardy mezinárodního finančního 
výkaznictví schválené a závazné pro použití v rámci Evropské unie. Z tohoto důvodu i s ohledem na skutečnost, že společnost v roce 
2011, na základě Českou národní bankou schváleného dluhopisového programu, vydala 1. emisi dluhopisů CETELEM ČR VAR/14, 
ISIN: CZ0003501736, přijatou k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s., CETELEM ČR, a.s. rozhodla od počátku 
účetního období 2011 o používání mezinárodních účetních standardů pro účtování i sestavení účetní závěrky pouze dle těchto standardů.

Dopad vykazování dle IFRS (v tis. Kč)

Vlastní kapitál CUS IFRS Rozdíl

1. 1. 2010 1 732 957 1 793 690 60 733

31. 12. 2010 1 526 455 1 552 672 26 217

Komplexní výsledek hospodaření CUS IFRS Rozdíl

31. 12. 2010 419 902 385 392 –34 516

I.3. Organizační struktura  

V průběhu účetního období 2011 nedošlo k zásadním změnám organizační struktury společnosti. Společnost nemá organizační složku. 

I.2. Statutární a dozorčí orgány k 31. 12. 2011

Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený počet

I.4. Osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu

Statutární orgán Funkce  Datum vzniku funkce

PŘEDSTAVENSTVO

Louis-Michel DURAY Předseda představenstva 24. 6. 2009

Václav HORÁK Místopředseda představenstva 27. 5. 2004

Milan BUŠEK Místopředseda představenstva 9. 6. 2011

Martin FUCHS Člen představenstva 8. 6. 2009

Marie THOMAS Člen představenstva 11. 5. 2011

DOZORČÍ RADA

Alain Van GROENENDAEL Předseda dozorčí rady 24. 6. 2009

Hans W. J. BROUCKE Člen dozorčí rady 22. 6. 2010

Karel ŠŤÁVA Člen dozorčí rady volený zaměstnanci 9. 11. 2010

VÝBOR PRO AUDIT

Hans W. J. BROUCKE Předseda výboru pro audit 22. 6. 2010

Květoslava VYLEŤALOVÁ Místopředsedkyně výboru pro audit 22. 6. 2010

Karel ŠŤÁVA Člen výboru pro audit 22. 6. 2010

Rok Celkem Z toho řídící pracovníci

2010 439 14

2011 453 12

Akcionář/společník Sídlo společnosti  Podíl na základním kapitálu

BNP Paribas Personal Finance S.A. bd Haussmann 1, 750 09, Francouzská republika 100 %

CELKEM  100 %

Nadřazenou mateřskou společností je společnost BNP Paribas S.A. se sídlem 16, boulevard des Italiens, 750 09 Paříž,  
Francouzská republika. Společnost CETELEM ČR, a.s. je součástí konsolidačního celku BNP Paribas S.A.
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III. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ POSTUPY A INFORMACE O SEGMENTECH 
 
III.1. Významné účetní postupy

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví („International Financial Reporting 
Standards“, IFRS) včetně mezinárodních účetních standardů („International Accounting Standards“, IAS) vyhlášených Radou 
pro mezinárodní účetní standardy („International Accounting Standards Board“, IASB) a interpretacemi přijatými Výborem pro 
interpretace mezinárodního finančního výkaznictví („International Financial Reporting Interpretations Committee“, IFRIC) při IASB 
schválenými k použití v rámci Evropské unie a aplikované skupinou BNP Paribas. Nebyla aplikována ustanovení IAS 39 týkající 
se zajišťovacího účetnictví. 

Finanční výkazy za rok 2011 nezahrnují žádné nové standardy, dodatky a interpretace (SIC) přijaté Evropskou unií, které nebyly 
pro rok 2011 závazné, a normy aplikované Evropskou unií, jejichž aplikace by neměla významnější dopad na sestavení finančních 
výkazů za rok 2011. 

III.2. Účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu s obecně přijatými zásadami vedení účetnictví a finančního výkaznictví, zejména:

n zásadou věrného obrazu – výběru účetních postupů relevantních pro rozhodovací potřeby uživatelů finančních informací  
 a spolehlivých, tzn. prezentujících důvěryhodně výsledky a finanční pozici společnosti, odrážejících ekonomickou podstatu  
 událostí, neutrálních, opatrných a kompletních ve všech ohledech;

n zásadou nepřetržitosti trvání účetní jednotky – předpokládá se pokračování činnosti společnosti v následujících obdobích;

n zásadou nezávislosti jednotlivých účetních období (akruální princip) – transakce a události jsou vykazovány v období,  
 se kterým časově a věcně souvisí, s měsíční periodicitou se časově rozlišují náklady, výnosy, příjmy a výdaje;

n zásadou konzistentnosti vykazování (stálost metod) – vykazování a klasifikace položek finančního účetnictví jsou neměnné,  
 s výjimkou změn požadovaných účetními standardy nebo reklasifikací položek je dosaženo vhodnější prezentace událostí;

n zásadou významnosti a agregace – významné položky pro ekonomické rozhodování uživatelů jsou vykazovány samostatně,  
 nevýznamné jsou agregovány s položkami podobné povahy; 

n zásadou zákazu kompenzace – odděleně se vykazují závazky a pohledávky, náklady a výnosy s výjimkou, kde jejich kompenzaci  
 umožňují IFRS;

n zásadou srovnávacích informací – ke všem informacím z účetních výkazů jsou uvedeny srovnávací informace z účetních 
 výkazů předchozího období.

III.3. Konsolidace

Dle pravidel společnosti jsou do konsolidovaného celku zahrnovány účetní jednotky, které kontroluje, případně u kterých vyko-
nává podstatný vliv. Společnost není povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, pokud k podání věrného a poctivého 
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace konsolidačního celku postačuje její individuální účetní závěrka, a to z důvodu, že 
účetní jednotky jí ovládané jsou jednotlivě i v úhrnu nevýznamné.

Za nevýznamnou je považována majetková účast na společnosti, která nedosáhne uvedených předpokladů i) příspěvek do kon-
solidovaných příjmů nejméně 200 milionů Kč, ii) příspěvek do konsolidovaného provozního výsledku nebo hospodářského vý-
sledku před zdaněním nejméně 25 milionů Kč, iii) příspěvek do konsolidovaných aktiv více než 1 000 milionů Kč. 

Majetkové účasti společnosti nesplňují žádnou z uvedených podmínek a jsou vykazovány v části „Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly“.

III.4. Majetkové účasti s podstatným vlivem
 
Majetkové účasti ve společnostech s podstatným vlivem jsou oceňovány metodou ekvivalence, tj. podílem na vlastním kapitálu. 
Podstatný vliv je uplatňován účastí na rozhodování o finanční a operační politice společnosti, ve které má společnost majetkovou 
účast, nekontroluje však tento podnik v plné míře. Za účast s podstatným vlivem je považována účast, kdy společnost drží přímo 
nebo nepřímo 20% a větší podíl na hlasovacích právech. Majetková účast je vykazována v části „Ostatní dlouhodobé cenné papí-
ry a podíly“ (oceněné metodou ekvivalence) v aktivech rozvahy, a přecenění v relevantní části vlastního kapitálu. V případě, že by 
podíl na ztrátě společnosti, ve které má společnost podíl, dosáhl výše majetkové účasti, případně by ji přesáhl, byla by majetková 
účast oceněna nulou a podíl společnosti se odepíše do budoucích ztrát. Další ztráty jsou vykazovány pouze v případě, že má 
společnost zákonnou nebo smluvní povinnost ztrátu uhradit.

III.5. Finanční instrumenty

III.5.1. Pohledávky a úvěry

a) Klasifikace

Finanční aktiva zahrnují zejména úvěry poskytnuté společností. Úvěry a pohledávky jsou finanční aktiva s pevnými, nebo předem 
stanovenými splátkami, neobchodovatelná na aktivním trhu. 
 
b) Způsob oceňování

Při pořízení, v okamžiku uzavření smluvního vztahu týkajícího se daného finančního nástroje, jsou úvěry oceněny reálnou hod-
notou zahrnující počáteční náklady spojené s pořízením aktiva a přijaté úhrady poplatků a provizí časově rozlišené dle metody 
efektivní úrokové míry. 
 
Následně jsou úvěry přeceňovány zůstatkovou hodnotou, kterou tvoří hodnota finančního aktiva, při pořízení snížená o splátky 
jistiny, dále snížená nebo zvýšená o kumulativní amortizaci rozdílu mezi počáteční hodnotou a hodnotou při splatnosti vypočtenou 
na základě efektivní úrokové sazby a dále snížená o případné ztráty ze snížení hodnoty. 
 
Výnosy z úvěrů představují úroky a amortizace transakčních nákladů a přijatých poplatků (provize zahrnuté v počáteční pořizovací 
ceně úvěrů při použití metody efektivní úrokové míry a jsou zaúčtovány do výnosů a nákladů po dobu života aktiva). 
 
Společnost nevlastní ani nevydává jiné finanční instrumenty přeceňované na reálnou hodnotu s dopadem na výkaz konsolidova-
ného výsledku.
 
Pohledávky z obchodního styku jsou vykázány v zůstatkové hodnotě.

III.5.2. Finanční závazky

Finanční závazky představují úročené bankovní úvěry, kontokorenty, emitované cenné papíry, závazky z obchodního styku 
a ostatní závazky.

Úročené bankovní úvěry a kontokorenty jsou uvedeny v zůstatkové hodnotě za použití efektivní úrokové míry.
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III.5.3. Dluhové cenné papíry

Finanční instrumenty vydané společností jsou kvalifikované jako dluhové instrumenty v případě, že existuje závazek společnosti 
doručit peněžní prostředky nebo jiné finanční aktivum držiteli tohoto finančního instrumentu.

Emise dluhových cenných papírů jsou při vydání oceněny emisní hodnotou včetně transakčních nákladů a následně jsou oceňo-
vány v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry. 

III.5.4. Deriváty a zajišťovací účetnictví

Deriváty sjednané v rámci zajišťovacího vztahu jsou označeny v souladu s účelem zajištění. 

Zajištění peněžních toků se používá zejména k zajištění úrokového rizika u aktiv a pasiv s pohyblivou sazbou.

K zajištění společnost zpracovává dokumentaci popisující zajišťovací vztah, zajišťovací instrument nebo jeho část, zajišťovací 
strategii a typ zajištěného rizika a zajišťovací nástroje včetně použité metody sloužící k posouzení účinnosti zajišťovacího vztahu.

Na počátku a nejméně jednou za čtvrtletí společnost posuzuje v souladu s původní dokumentací skutečnou (retrospektivní) 
a očekávanou (budoucí) účinnost zajišťovacího vztahu. Retrospektivní účinnost testu slouží k posouzení toho, zda jsou skutečné 
změny zajišťovacího nástroje peněžních toků a zajišťované položky v rozmezí od 80 % do 125 %. Testy budoucí účinnosti jsou 
navrženy tak, aby zajistily, že očekávané změny peněžních toků derivátu po dobu zbytkové životnosti zajištění dostatečně kryjí 
zajištěné položky. Pro vysoce pravděpodobné očekávané transakce je účinnost hodnocena především na základě historických 
dat pro podobné transakce.

Účetní zpracování derivátů a zajišťovaných položek závisí na zajišťovací strategii. Při zajištění peněžních toků je derivát oceňován 
v reálné hodnotě v rozvaze, změny reálné hodnoty s dopadem do vlastního kapitálu společnosti jsou vykazovány v položce „Oce-
ňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“. Částky zahrnující se do vlastního kapitálu po životnosti zajištění jsou převedeny 
do výkazu komplexního výsledku a vykazovány v položce „Čistý úrokový výnos“. Zajištěné položky se nadále účtují za použití 
specifického zacházení v kategorii, do které patří. 

Jestli zajišťovací vztah zanikne nebo již nesplňuje kritéria efektivnosti, kumulativní částky vykázané ve vlastním kapitálu v důsledku 
přecenění zajišťovacího nástroje zůstávají ve vlastním kapitálu až do doby, kdy zajišťovací operace ovlivní zisk nebo ztrátu, nebo 
dokud není jasné, že k transakci nedojde, a v tomto okamžiku je převedena do výkazu komplexního výsledku. Pokud zajištěná 
položka zanikne, kumulativní částky z přecenění vykázané ve vlastním kapitálu jsou okamžitě převedeny do výkazu komplexního 
výsledku. Bez ohledu na zajišťovací strategii, kterou společnost používá, je neefektivní část zajištění vykazována ve výkazu kom-
plexního výsledku.

III.5.5. Snížení hodnoty finančních aktiv („impairment“)

Společnost vykazuje snížení hodnoty finančních aktiv v případě, že (i) existují objektivní důvody pro trvalé snížení hodnoty jako 
důsledek události, která vznikla po vzniku úvěru nebo pořízení majetku znamenající budoucí ztrátu nebo (ii) události ovlivňující 
sumu nebo dobu budoucích peněžních toků (cash flow) a (iii) pravděpodobnost ztráty je možné spolehlivě měřit. 

Společnost posuzuje pravděpodobnost trvalého snížení hodnoty úvěrů jak z pohledu jednotlivých úvěrů, tak i z pohledu skupin 
aktiv. 

Na individuální bázi je aktivum považováno za znehodnocené tehdy, když:
– je pohledávka po splatnosti 3 měsíce,
– je známo nebo existuje indikace, že dlužník je ve významných finančních potížích, a existuje riziko, že závazky nebudou uhrazeny.

Snížení hodnoty finančních aktiv odpovídá rozdílu mezi hodnotou před selháním a současnou hodnotou, diskontovanou původní 
efektivní úrokovou mírou aktiva složenou z jeho komponentů (jistina, úrok atd.), které jsou považovány za nenavratitelné.

Změny ve snížení hodnoty finančních aktiv jsou promítnuty do výkazu komplexního výsledku a jsou zúčtovány pouze tehdy, pokud 
je následný nárůst zpětně získatelné hodnoty možné vztáhnout k událostem, které nastaly po prvotním zachycení trvalého snížení 
hodnoty. Ztráta ze snížení hodnoty se zúčtuje pouze do takové výše, aby účetní hodnota aktiva nepřesáhla amortizovanou hod-
notu, která by byla stanovena, pokud by nebyla vykázána žádná ztráta z trvalého snížení hodnoty.

V případě selhání aktiva je teoretický úrokový výnos započítaný do aktiva (počítaný dle původní efektivní úrokové míry a diskontovaný  
předpokládaným uhraditelným cash flow) je vykazován v „úrokových výnosech“ ve výkazu komplexního výsledku. Snížení hodnoty úvěrů  
je účtováno na samostatných účtech opravných položek, které snižují hodnotu úvěrů zaúčtovaných v aktivech v počáteční hodnotě.

Společnost finanční aktiva odepisuje částečně nebo vcelku a vytvořenou opravnou položku rozpustí v okamžiku, kdy všechny 
dostupné prostředky vymáhání selhaly, nebo v okamžiku, kdy společnost převede všechna rizika a výnosy související s finančním 
aktivem. Všechna práva a závazky související s převodem jsou vykázány samostatně jako aktiva nebo závazky. 

Finanční závazek je odúčtován v okamžiku jeho zaplacení, zrušení či okamžiku splatnosti. 

U pohledávek, u kterých není snížení hodnoty sledováno na individuální bázi, je snížení hodnoty trvale oceněno na portfoliové 
bázi v členění úvěrů s podobnými charakteristikami. Tento systém je vytvořen na základě interního ratingového systému s použitím 
historických dat. Na základě historických dat jsou odhadovány pravděpodobnosti ztráty. To umožňuje společnosti identifikovat 
skupinu dlužníků, u kterých je pravděpodobnost, že dojde k trvalému snížení hodnoty, a nejsou vykazovány v pochybných indivi-
duálních pohledávkách. Tento výpočet také odhaduje budoucí ztráty z portfolia pohledávek a bere v úvahu trendy ekonomického 
cyklu v odhadovaném období. Změny výše portfoliové opravné položky jsou vykazovány ve výkazu komplexního výsledku.

V roce 2011 společnost přehodnotila parametry a zpřesnila metodu pro výpočet opravných položek na základě historických dat, 
a to v části i) zvýšení observační doby efektivity vymáhání z 12 měsíců na 9 let, resp. historií od 01/2003 (cash flow diskontováno 
efektivní úrokovou mírou úvěrů v právním vymáhání) a ii) tvorba opravných položek i k pohledávkám, které nejsou aktuálně evido-
vány ve zpoždění, ale klientům byl povolen odklad splátek. Celkový pozitivní dopad představoval 256 milionů Kč. 

Na základě odborného rozhodnutí může společnost vytvořit dodatečné portfoliové opravné položky pro případ mimořádných 
ekonomických událostí. Tento přístup se uplatní v případě, že není možné účinně použít parametry z portfolií úvěrů s obdobnými 
charakteristikami. 

III.6. Transakce v cizích měnách 

Transakce v cizí měně jsou transakce vyjádřené nebo vyžadující vypořádání v jiné měně, než je funkční měna. Funkční měna 
je měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém společnost vykonává svou činnost. Použitá metoda záleží na klasifikaci 
transakce. Peněžní aktiva a závazky vedené v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočteny platným kurzem ČNB v tento den. 
Nepeněžní aktiva a závazky oceněné historickou cenou se přepočítávají kurzem platným v den uskutečnění transakce. 
 
Zjištěné kurzové rozdíly účetní jednotka ke dni účetní závěrky zúčtovává na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních 
výnosů.
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III.7. Kompenzace finančních aktiv a pasiv

Finanční aktiva a závazky jsou kompenzovány a čistá výše je vykázána v rozvaze, pouze když má společnost právně vymahatelný 
nárok vykázané částky kompenzovat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat 
příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek současně.

III.8. Zásoby

Společnost s ohledem na předmět podnikání neúčtuje o zásobách. Spotřeba materiálu režijní povahy je zúčtována na vrub nákla-
dů na základě časového rozlišení. Nespotřebovaný materiál ke dni účetní závěrky je vykazován v rámci položky „Ostatní aktiva“.
 
III.9. Náklady na riziko

Rizikové náklady zahrnují opravné položky odpovídající snížení hodnoty aktiv s pevným výnosem zejména pohledávek z úvěrů 
a pohledávek za finančními institucemi. V části náklady na riziko jsou současně vykazovány ztráty z odpisu nedobytných pohledá-
vek a výnosy z odepsaných pohledávek a škody z důvodu podvodů. 

III.10. Hmotný a nehmotný majetek

Nemovitosti, budovy a zařízení jsou vykazovány v rozvaze jako provozní a investiční majetek. Společnost v současné době eviduje 
provozní majetek, používaný k poskytování služeb. Investiční majetek určený ke generování příjmu z nájmu společnost nevlastní.

Majetek, u něhož v podstatě všechna rizika a přínosy spojené s vlastnictvím zůstávají u pronajímatele, společnost klasifikuje jako 
operativní leasing a tento majetek není zachycen v rozvaze společnosti. Splátky nájemného jsou účtovány do výkazu komplexního 
výsledku během období trvání nájemního vztahu.

a) Způsoby oceňování dlouhodobého majetku

Nakoupený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je oceňován v okamžiku uskutečnění účetního případu pořizovacími cena-
mi. Součástí pořizovacích cen jsou i přímé náklady s pořízením související.

Následně je hodnota dlouhodobého majetku snížena o kumulované odpisy a další ztráty ze snížení hodnoty majetku. 
 
b) Způsob tvorby opravných položek k dlouhodobému majetku

K datu každé účetní závěrky společnost posuzuje účetní hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku z hlediska možného 
snížení jeho hodnoty. Existují-li signály, že účetní hodnota majetku je vyšší než jeho odhadovaná realizovatelná hodnota, spo-
lečnost přecení majetek na jeho realizovatelnou hodnotu formou jednorázového odpisu. Ztráty ze snížení hodnoty majetku jsou 
zaúčtovány do položky „Zvýšení/snížení opravných položek a rezerv“. Inventarizací majetku nebyly zjištěny důvody pro snížení 
stavu majetku vytvořením opravné položky k hmotnému a nehmotnému dlouhodobému majetku. 

c) Způsoby odepisování

Společnost účetně odpisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně dle schváleného odpisového plánu sestaveného na základě od-
borného posouzení jeho ekonomické a technické životnosti. Technické zhodnocení pronajatého majetku se odepisuje po dobu 
užívání tohoto majetku. Odpisy jsou vykazovány ve výkazu komplexního výsledku v části „Odpisy majetku“.
V případě, že hmotný majetek je složen z částí s různou dobou životností, které vyžadují obnovu v rozdílné době, každý kompo-
nent je odepisován zvlášť (např. technické vybavení pronajatých budov).
 

Minimálně jednou ročně je posuzováno znehodnocení dlouhodobého majetku. V případě, že je identifikováno znehodnocení ma-
jetku, společnost tvoří opravné položky snižující hodnotu majetku a vykazuje je ve výkazu zisku a ztráty (snížení hodnoty majetku). 
Opravné položky jsou rozpuštěny v případě změny odhadu znehodnocení majetku, nebo pokud pominuly důvody pro snížení jeho 
hodnoty. Ztráta nebo zisk z prodeje hmotného majetku používaného pro provozní činnost jsou vykazovány v položce „Snížení 
hodnoty“ (výkaz komplexního výsledku).

III.11. Zaměstnanecké požitky

Zaměstnanecké požitky jsou klasifikovány do čtyř kategorií:

– krátkodobé požitky, jako mzdy, roční dovolená, motivační plány, podíly na zisku a další náhrady mzdy;

– dlouhodobé požitky, včetně placeného volna, jiné typy odložených peněžitých odměn;

– odstupné při ukončení pracovního poměru; 

– požitky po skončení pracovního poměru, včetně penzijních plánů.

Společnost eviduje krátkodobé zaměstnanecké požitky se splatností do 12 měsíců, a to mzdy, náhrady mzdy, jiné příspěvky 
a benefity účtované do nákladů v okamžiku poskytnutí.

Na potenciální závazky vyplývající z ukončení pracovního poměru zaměstnanců jsou vytvářeny rezervy. 

Dlouhodobé závazky vůči zaměstnancům a důchodové závazky společnost nemá. Dle právní úpravy v České republice nese 
za poskytování důchodů zaměstnancům odpovědnost stát. Společnost pravidelně odvádí příspěvky dle zákonné úpravy, které jsou  
účtovány do nákladů v okamžiku zúčtování.

Název
Účetní odpisy

Doba odpisování

Software a jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3

Kancelářské budovy / technické zhodnocení doba nájmu (při smlouvách na dobu určitou)

– budova 80–60 let

– fasáda 30 let

– technické zařízení 20 let

– zařízení budov a staveb 10 let

Stroje, přístroje a zařízení 5

Motorová vozidla osobní 3

Inventář 5 nebo 8

Výpočetní technika 3

Odpisový plán:
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III.12. Rezervy

Rezerva se vykáže v pasivech, i) pokud má společnost smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je důsledkem minulé události,  
ii) je pravděpodobné, že vypořádání tohoto závazku povede k odlivu ekonomických prostředků a iii) může být proveden spoleh-
livý odhad částky závazku. Pokud je dopad diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných budoucích 
peněžních toků, které odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz.

III.13. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky zahrnují peněžní hotovost a peníze na cestě. Peněžní ekvivalenty jsou krátkodobé, vysoce likvidní investice, 
které jsou pohotově směnitelné za předem známou částku peněžních prostředků a s nimiž je spojeno pouze nepatrné riziko 
změny v jejich hodnotě. Peněžní ekvivalenty jsou drženy za účelem jejich zpeněžení v krátké době, a nikoli za investičními účely. 

III.14. Účtování o výnosech

Úrokové výnosy a náklady související se všemi úročenými instrumenty jsou vykázány ve výkazu komplexního výsledku v období, 
se kterým věcně i časově souvisí, za použití efektivní úrokové míry. Úroky z prodlení jsou zahrnuty do úrokových výnosů v oka-
mžiku jejich zaplacení dlužníkem. Poplatky související s poskytnutím úvěru jsou součástí efektivní úrokové míry. Ostatní poplatky 
a provize jsou rozlišovány do období, se kterými věcně a časově souvisejí. Dividendy z investic jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy 
vznikají práva akcionářů na jejich výplatu.

III.15. Daň z příjmu a odložená daň

Výsledná částka zdanění uvedená ve výkazu komplexního výsledku zahrnuje daň splatnou za účetní období a odloženou daň.

Odložená daň

O odložené dani účetní jednotka účtuje z přechodných rozdílů vzniklých rozdílným účetním a daňovým pojetím některých účet-
ních položek pouze v případě, že je předpoklad, že společnost vygeneruje v budoucnosti zdanitelný příjem, na který bude možné 
při splnění podmínek pro daňovou uznatelnost přechodné rozdíly započíst. Pro výpočet odložené daně se používá sazba daně 
z příjmů právnických osob platná pro následující zdaňovací období, případně sazba předpokládaného uplatnění. Sazby nejsou 
diskontovány. 

Rezerva na daň z příjmu

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku před podáním řádného daňového přiznání a není zcela možné vyloučit rozdíl mezi vy-
kazovanou splatnou daní a skutečnou daňovou povinností. Případný rozdíl je zúčtován v období, kdy je daňové přiznání podáno 
a daň zaplacena. Výše splatné daně vychází z výsledků běžného období upravených o položky, které nejsou zdanitelné nebo 
uznatelné, a je vypočítána pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.

Daň z příjmu běžného období i odložená daň jsou vykazovány v části „Daň z příjmu“ ve výkazu komplexního výsledku.

III.16. Oborové a územní segmenty

Společnost působí v odvětví poskytování úvěrů v retailovém segmentu. Většina služeb je poskytována na území České republiky. 
Služby poskytované jiným segmentům představují minoritní podíl. Z tohoto důvodu není oddělené vykazování podle segmentů 
použito. 

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 

USA 
Velká Británie
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III.17. Použití odhadů

Pro sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS je nezbytné, aby vedení společnosti provádělo odhady a určovalo předpoklady, 
které ovlivňují vykazované náklady a výnosy ve výkazu komplexního výsledku, výši aktiv a závazků vykazovaných k rozvahovému 
dni v rozvaze i informace zveřejňované v příloze k účetní závěrce za dané období. Tyto odhady, které se týkají zejména stanovení 
ocenění aktiv, snížení hodnoty aktiv a rezerv, jsou založeny na informacích dostupných k rozvahovému dni. Skutečné výsledky se 
mohou lišit od těchto odhadů zejména z důvodu změny tržních podmínek. 

Mezi hlavní oblasti, kde může docházet k významným odlišnostem mezi skutečným výsledkem a odhadem, patří zejména opravné 
položky k úvěrům, ocenění derivátových nástrojů k zajištění peněžních toků včetně měření jeho účinnosti a rezerv na potenciální 
závazky. Informace o klíčových předpokladech vztahujících se k budoucnosti a o dalších klíčových zdrojích nejistoty v odhadech 
k rozvahovému dni, u nichž existuje vysoké riziko, že během příštího účetního období způsobí významné úpravy účetních částek 
aktiv a závazků, jsou případně uvedeny v rámci jednotlivých kapitol.

IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE 

IV.1. Peněžní prostředky a ekvivalenty

IV.2. Pohledávky vůči bankám a jiným finančním institucím

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Peníze a ceniny 1 127 718

CELKEM 1 127 718

Pohledávky za finančními institucemi (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Bankovní účty 13 825 26 161

CELKEM 13 825 26 161

Opravné položky k pohledávkám za finančními institucemi  –7 996 –7 996

POHLEDÁVKY ZA FINANČNÍMI INSTITUCEMI (ČISTÁ HODNOTA) 5 829 18 165

IV.3. Pohledávky vůči klientům

Pohledávky vůči klientům  (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Poskytnuté úvěry 18 159 488  17 364 896

POHLEDÁVKY VŮČI KLIENTŮM CELKEM 18 159 488 17 364 896

Opravné položky k pohledávkám –3 869 922 –3 524 136

ČISTÁ HODNOTA POHLEDÁVEK VŮČI KLIENTŮM 14 289 566 13 840 760

Společnost pro informační databáze, a.s. (SID, a.s.), nebyla zařazena do konsolidačního celku vzhledem k tomu, že společnost 
CETELEM ČR, a.s. není v postavení ovládající nebo řídící osoby a současně podíl v SID, a.s. z hlediska úhrnu rozvahy, čistého 
obratu a vlastního kapitálu není pro společnost významný.
 
V roce 2011 byla hodnota majetkové účasti ke dni uzavírání účetních knih přeceněna metodou ekvivalence.

IV.4. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 

Změna opravných položek ke znehodnoceným aktivům (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Výše opravné položky na začátku období –3 532 132 –2 525 804

Čisté zvýšení opravné položky –345 789 –1 006 328

VÝŠE OPRAVNÉ POLOŽKY NA KONCI OBDOBÍ –3 877 918 –3 532 132

Změna výše opravných položek dle typu aktiv (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Pohledávky za finančními institucemi –7 996 –7 996

Úvěry a pohledávky za klienty –3 869 922 –3 524 136

VÝŠE OPRAVNÉ POLOŽKY NA KONCI OBDOBÍ –3 877 918 –3 532 132

Obchodní firma, sídlo (v tis. Kč) Podíl na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu
za účetní období 2011

*předběžné údaje

Výše účetního výsledku  
hospodaření za účetní  

období 2011
*předběžné údaje

Společnost pro informační databáze, a.s.
Praha 4, Antala Staška 510/38

 26 % 35 648 11 753

Obchodní firma, sídlo (v tis. Kč)
Podíl na základním 

kapitálu
Pořizovací cena 

finančního majetku 

Oceňovací rozdíly 
(metoda ekvivalence)

*předběžné údaje

Hodnota po přece-
nění k 31. 12. 2011 

(metoda ekvivalence)
*předběžné údaje

Společnost pro informační databáze, a.s.
Praha 4, Antala Staška 510/38

 26 %  520  8 229  8 749

Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením.
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IV.5. Daňové pohledávky – splatná daň, odložená daň 

Odložená daň (v tis. Kč) 2010 2011

 Titul Dočasný 
rozdíl Sazba daně Odložená 

daň
Dočasný 

rozdíl Sazba daně Odložená 
daň

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 3 265 19 % 620 13 548 19 % 2 574

Časové rozlišení výnosů z úvěrů –135 421 19 % –25 730 –197 552 19 % –37 535

Amortizace poplatků –80 083 19 % –15 216 –64 307 19 % –12 218

AKTIVA CELKEM –212 239  –40 325 –248 311 –47 179

Amortizace poplatků 34 807 19 % 6 613 32 146 19 % 6 108

Závazky z pracovněpráv. vztahů 9 473 19 % 1 800 9 771 19 % 1 856

Opravné položky k pohledávkám 561 926 19 % 106 766 537 427 19 % 102 111

ZÁVAZKY CELKEM 606 206  115 179 579 344 110 075

Přecenění kapitálu 8 628 19 % 1 639

KAPITÁL CELKEM 8 628 1 639

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA
K 31. 12. CELKEM 393 967  74 854 339 661 64 535

IV.6. Hmotný majetek a zařízení 

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Budovy  

a stavby

Stroje, 
přístroje, 
zařízení, 
inventář

Výpočetní 
technika

Motorová 
vozidla 
osobní 

Pořízení 
dlouho-
dobého 

hmotného 
majetku

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

STAV MAJETKU K 1. 1. 2010 V POŘIZOVACÍ CENĚ 50 773 20 793 84 839 33 773 1 124 191 302

Pořízení dlouhodobého majetku    22 946 22 946

Vyřazení dlouhodobého majetku –5 693 –7 655 –9 490  –22 838

Převod dokončených investic 2 294 87 5 805 13 081 –21 267

STAV MAJETKU K 31. 12. 2010 V POŘIZOVACÍ CENĚ 47 374 20 880 82 989 37 364 2 803 191 410

Oprávky k 1. 1. 2010 –18 600 –17 781 –70 512 –18 115 –125 008

Odpisy běžného roku –8 233 –1 684 –8 338 –10 642 –28 897

Zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku 
během období

–272 –272

Oprávky vyřazeného dlouhodobého majetku během 
období

5 692 7 654 9 490  22 837

Oprávky k 31. 12. 2010 –21 141 –19 465 –71 196 –19 539 –131 339

Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného  
majetku k 31. 12. 2010

26 233 1 416 11 793 17 825 2 803 60 071

STAV MAJETKU K 1. 1. 2011 V POŘIZOVACÍ CENĚ 47 374 20 880 82 989 37 364 2 803 191 410

Pořízení dlouhodobého majetku 21 557 21 557

Vyřazení dlouhodobého majetku –309 –1 698 –15 439 –17 446

Převod dokončených investic 808 –808

STAV MAJETKU K 31. 12. 2011 V POŘIZOVACÍ CENĚ 47 374 20 571 81 291 22 733 23 552 195 521

Oprávky k 1. 1. 2011 –21 141 –19 465 –71 196 –19 539 –131 339

Odpisy běžného roku –5 431 –1 030 –8 385 –10 984 –25 830

Zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku 
během období

–809 –809

Oprávky vyřazeného dlouhodobého majetku během 
období

309 1 698 15 439 17 446

Oprávky k 31. 12. 2011 –26 572 –20 186 –77 883 –15 893 –140 532

Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného  
majetku k 31. 12. 2011

20 802 386 3 408 6 840 23 552 54 989
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IV.7. Nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek  (v tis. Kč) Software
Jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek

Pořízení  
dlouhodobého  

nehmotného 
majetku

Dlouhodobý  
nehmotný majetek

STAV MAJETKU K 1. 1. 2010 V POŘIZOVACÍ CENĚ 189 803 214 1 706 191 723

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 21 938 21 938

Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku –3 349 –3 349

Převod dokončených investic 17 281 –17 281

STAV MAJETKU K 31. 12. 2010 V POŘIZOVACÍ CENĚ 203 735 214 6 363 210 312

Oprávky k 1. 1. 2010 –142 925 –214 –143 139

Odpisy běžného roku –32 575 –32 575

Oprávky vyřazeného dlouhodobého nehmotného 
majetku během období

3 349 3 349

Oprávky k 31. 12. 2010 –172 151 –214 –172 365

Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného 
majetku k 31. 12. 2010

31 584 6 363 37 947

STAV MAJETKU K 1. 1. 2011 V POŘIZOVACÍ CENĚ 203 735 214 6 363 210 312

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 30 673 30 673

Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku –10 896 –214 –11 110

Převod dokončených investic 34 611 –34 611

STAV MAJETKU K 31. 12. 2011 V POŘIZOVACÍ CENĚ 227 450 2 425 229 875

Oprávky k 1. 1. 2011 –172 151 –214 –172 365

Odpisy běžného roku –27 281 –27 281

Oprávky vyřazeného dlouhodobého nehmotného 
majetku během období

10 896 214 11 110

Oprávky k 31. 12. 2011 –188 536 –188 536

Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného 
majetku k 31. 12. 2011

38 914 2 425 41 339

Závazky k finančním institucím (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Bankovní účty (kontokorent) 108 459                     173 127

Bankovní úvěry 10 874 723 12 039 454

CELKOVÉ ÚVĚRY U BANK A FINANČNÍCH INSTITUCÍ 10 983 182 12 212 581

IV.8. Ostatní aktiva 

Časové rozlišení a ostatní aktiva  (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Příjmy příštích období 10 353 10 764

Náklady příštích období 15 042 17 752

Pohledávky z obchodních vztahů 56 785 61 263

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ A OSTATNÍ AKTIVA CELKEM 82 362 89 782

Na přechodných účtech aktivních společnost eviduje výdaje týkající se nákladů příštích období (časové rozlišení spotřebního 
materiálu režijní povahy, technické podpory informačních systémů apod.), příjmy příštích období, neobdržené platby časově 
a věcně související s výnosy běžného období (úroky z úvěrů splatné v následujícím období) a ostatní aktiva, zejména pohledávky 
z obchodních vztahů.

IV.9. Závazky vůči bankám a ostatním finančním institucím

Závazky k bankám (v tis. Kč)
Typ závazku

Úroková 
sazba

Zajištění
31. 12. 2011

auditované
31. 12. 2010

auditované
Platnost

Nekomitovaný úvěrový rámec  
(včetně kontokorentního) ve výši 2 980 mil. CZK

Fixní záruka BNP Paribas S.A. 350 322 2 033 910 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec ve výši 1 000 mil. CZK Fixní záruka BNP Paribas S.A. 1 534 254 476 884 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec ve výši 2 000 mil. CZK Fixní záruka BNP Paribas S.A. 564 482 1 884 992 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec  
(včetně kontokorentního) ve výši 4 000 mil. CZK

Fixní záruka BNP Paribas S.A. 3 031 548 2 828 304 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec  
(včetně kontokorentního) ve výši 1 100 mil. CZK

Fixní záruka BNP Paribas S.A. 322 188 404 290 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec ve výši 2 000 mil. CZK Fixní záruka BNP Paribas S.A. 1 618 610 703 330 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec  
(včetně kontokorentního) ve výši 260 mil. CZK

Fixní záruka BNP Paribas S.A. 93 380 140 766 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec  
(včetně kontokorentního) ve výši 700 mil. CZK

Fixní záruka BNP Paribas S.A. 93 266 269 743 doba neurčitá

Nekomitovaný úvěrový rámec ve výši 3 000 mil. CZK Fixní záruka BNP Paribas S.A. 724 632 680 029 doba neurčitá

BANKOVNÍ ÚVĚRY CELKEM  8 332 682 9 422 248  

Bankovní úvěry od spřízněných osob Fixní Bez zajištění 2 650 499 2 790 333 doba neurčitá

BANKOVNÍ ÚVĚRY CELKEM   10 983 181 12 212 581  
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IV.10. Emitované dluhové cenné papíry 

IV.11. Rezervy 

Rezervy (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Rezervy na začátku účetního období 61 750 64 750

Tvorba rezerv 7 530 2 000

Zúčtování rezerv –3 500 –5 000

REZERVY CELKEM 65 780 61 750

Daň z příjmu splatná (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Daň z příjmu běžného období 240 765 276 043

Záloha na daň z příjmu 262 532 244 780

DAŇOVÁ POHLEDÁVKA 21 767

DAŇOVÝ ZÁVAZEK 31 263

Účetní jednotka v roce 2011 vytvořila účetní rezervy týkající se případných závazků z pracovněprávních vztahů. V roce 2011 byla 
rozpuštěna rezerva týkající se případných závazků společnosti vyplývajících z nájemní smlouvy a rezerva na krytí závazků z pra-
covněprávních vztahů.

IV.12. Daňové závazky – splatná daň, odložená daň

Emitované dluhové cenné papíry (v tis. Kč)

Název
Datum 
emise

Datum  
splatnosti

Celková 
jmenovitá 
hodnota

Úroková 
míra 31. 12. 2011 31. 12. 2010

CETELEM ČR VAR/14 9. 5. 2011 9. 5. 2014 1 000 000 6M 
PRIBOR + 0,83 %

1 001 829

DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY CELKEM     1 001 829  

IV.13. Ostatní závazky 

Časové rozlišení a ostatní pasiva 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Výnosy příštích období 4 695 5 979

Výdaje příštích období 53 026 47 658

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva 198 722 219 043

Zajišťovací deriváty (Interest Rate SWAP) 9 440

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ A OSTATNÍ PASIVA 265 883 272 680

Výnosy příštích období představují časové rozlišení přijatých plateb od klientů souvisejících s budoucím obdobím a amortizova-
ných efektivní úrokovou mírou.

Výdaje příštích období představují závazky z obchodních vztahů ovlivněné časovým posunem vzniklým při zpracování operací 
spojených s poskytnutím úvěrů k datu uzavření účetních knih (časový posun mezi datem poskytnutí úvěrů a odepsáním finančních 
prostředků z bankovních účtů společnosti ve prospěch účtů smluvních prodejců a klientů). 
 
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky představují závazky z pracovněprávních vztahů, a to nevyplacené mzdy, neuhra-
zené pojištění a odvod zálohy na daň z příjmů za zaměstnance za prosinec 2011 splatné v lednu 2012, daňový závazek z titulu 
odvodu nepřímých daní splatný v lednu 2012 a závazky k dodavatelům, včetně dohadných položek. Dohadné položky představují 
náklady související s běžným účetním obdobím, jejichž výše nebyla k datu účetní závěrky přesně známa. Jedná se především 
o nevyfakturované dodávky služeb a zboží (nakupované služby související s poskytováním úvěrů, dodávka energií, poštovné  
a telekomunikační služby, správa databází apod.).

Závazky ze zajišťovacích derivátů představuje negativní reálná hodnota úrokových derivátů v celkové nominální hodnotě  
1 000 mil. Kč se splatností 15–36 měsíců. 
 
K 31. 12. 2011 společnost nevykazuje žádné závazky více než 180 dní po splatnosti a ani nemá jiné splatné závazky neuvedené v rozvaze.

IV.13.1. Zajišťovací deriváty

Celková nominální hodnota derivátů používaných pro účely zajištění úrokového rizika k 31. prosinci 2011 činila 1 000 mil. Kč,  
k 31. prosinci 2010 společnost neevidovala žádné zajišťovací deriváty.

Deriváty jako zajišťovací jsou primárně uzavřeny na základě smlouvy s BNP Paribas a přeceňovány na reálnou hodnotu stanove-
nou na základě metod používaných BNP Paribas.

Zajišťovací deriváty (v tis. Kč)
31. 12. 2011 31. 12. 2010

Pozitivní reálná 
hodnota

Negativní reálná 
hodnota

Pozitivní reálná 
hodnota

Negativní reálná 
hodnota

ZAJIŠTĚNÍ PENĚŽITÝCH TOKŮ  9 440   

Úrokové deriváty (IRS)  9 440   

ZAJIŠŤOVACÍ DERIVÁTY CELKEM  9 440   
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IV.14. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2011 činil 2 254 109 tis. Kč. Zdrojem zvýšení vlastního kapitálu společnosti k 31. 12. 2011, 
uvedeného v přehledu o změnách vlastního kapitálu, byl zisk běžného účetního období.

Základní kapitál společnosti činí 180 000 tis. Kč a je zcela splacen. Společnost vydala 180 000 akcií na jméno ve jmenovité hod-
notě jeden tisíc korun českých v zaknihované podobě a jejich převod je omezen stanovami společnosti. V posledních obdobích 
nedošlo k žádné změně základního kapitálu.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 10. května 2011 rozhodl vyplatit z nerozděleného zisku roku 2010  
a předchozích období dividendy ve výši 432 000 tis. Kč.

K datu sestavení účetní závěrky společnost nerozhodla o výplatě dividend za rok 2011.

V. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY K VÝKAZU KOMPLEXNÍHO VÝSLEDKU

V.1. Čisté úrokové výnosy

Čisté úrokové výnosy zahrnují všechny výnosy a náklady z finančních nástrojů vykazovaných metodou amortizace pořizovacích nákla-
dů (úroky, poplatky, provize, transakční náklady), jejichž výše je kalkulována použitím metody efektivní úrokové míry.

V.2. Poplatky a provize

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
31. 12. 2011 31. 12. 2010

Výnosy Náklady Čisté výnosy Výnosy Náklady Čisté výnosy

Klientské transakce       

Úvěry a půjčky 2 332 805 2 332 805 2 276 428  2 276 428

Transakce s bankami a ost. finančními institucemi   

Vklady, úroky a půjčky 5 –350 070 –350 065 13 –400 987 –400 974

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY/NÁKLADY 2 332 810 –350 070 1 982 740 2 276 441 –400 987 1 875 454

Poplatky a provize (v tis. Kč)
31. 12. 2011 31. 12. 2010

Výnosy Náklady Netto Výnosy Náklady Netto

Poplatky z klientských transakcí 310 387 –5 976 304 411 312 371 –3 726 308 645

Poplatky platební transakce 6 024 6 024 13 196  13 196

Výnosy z pojištění 164 793 164 793 141 762  141 762

Ostatní výnosy 147 040 –41 119 105 921 154 018 –42 860 111 158

ČISTÉ VÝNOSY Z POPLATKŮ 628 244 –47 095 581 149 621 347 –46 586 574 761

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie 
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 

Maroko 
Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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Výnosy a náklady z poplatků a provizí představují zejména poplatky, provize a smluvní pokuty související s hlavní činností společnosti,  
poskytováním úvěrů, které nejsou počátečními přímými výnosy a náklady zohledněnými ve výpočtu úrokového výnosu v rámci  
efektivní úrokové sazby.

V.3. Výnosy z dividend

V roce 2011 společnost přijala dividendy ve výši 1 404 tis. Kč, v roce 2010 ve výši 3 900 tis. Kč.

V.4. Ostatní výnosy a náklady 

Čisté výnosy z ostatních aktivit představují výnosy a náklady společnosti související s poskytování ostatních služeb, které nejsou  
její hlavní činností. V roce 2011 činily výnosy 518 tis. Kč. V roce 2010 činily výnosy 2 033 tis. Kč. Společnost neměla v letech  
2010–2011 žádné ostatní náklady.

V.5. Náklady na zaměstnance, osobní náklady

Náklady na zaměstnance (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Mzdové náklady 245 109 229 810

Ostatní osobní náklady 28 353 24 541

Sociální a zdravotní pojištění 78 381 71 570

NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE CELKEM 351 843 325 921

V.6. Všeobecné provozní náklady  

Všeobecné provozní náklady (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Náklady na platební prostředky 14 859 14 979

Nájemné 45 545 47 067

Cestovní náklady 11 848 13 126

Informační technologie 85 027 113 209

Drobný hmotný a nehmotný majetek 7 054 12 506

Ostatní služby 247 166 223 942

Ostatní daně a poplatky –40 938 –13 704

Ostatní  –75 712 –69 233

ČISTÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 294 849 341 892 

V.7. Odpisy hmotného majetku a zařízení   

V.8. Odpisy nehmotného majetku  

V.9. Snížení hodnoty pohledávek 

Odpisy hmotného majetku (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Budovy a zařízení 5 431 8 232

Výpočetní technika 8 385 8 338

Dopravní prostředky 10 984 10 642

Ostatní hmotný majetek 1 030 1 685

ODPISY HMOTNÉHO MAJETKU CELKEM 25 830 28 897

Odpisy nehmotného majetku (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Software 27 281 32 575

ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU CELKEM 27 281 32 575

Náklady na riziko běžného období (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Čistá tvorba opravných položek –625 051 –1 128 222

Zúčtování opravných položek 148 290 76 481

CELKOVÉ NÁKLADY NA RIZIKO –476 761 –1 051 741

Náklady na riziko běžného období dle typu aktiv (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Úvěry a pohledávky za klienty –476 761 –1 052 883

OPRAVNÁ POLOŽKA CELKEM –476 761 –1 052 883

Meziroční pokles nákladů na úvěrové riziko, kromě zlepšení kvality úvěrového portfolia, ovlivnil i přehodnocení parametrů a úpravu me-
tody pro výpočet opravných položek, a to i) zvýšení observační doby efektivity vymáhání z 12 měsíců na 9 let, resp. historií od 01/2003 
(cash flow diskontovaný efektivní úrokovou mírou úvěrů v právním vymáhání) a ii) tvorbu opravných položek i k pohledávkám, které 
nejsou aktuálně evidované ve zpoždění, ale klientům byl povolen odklad splátek. Celkový pozitivní dopad představoval 256 milionů Kč. 

Účetní jednotka odepsala ztrátové pohledávky, u kterých došlo k trvalému snížení jejich hodnoty v důsledku podvodu nebo úmrtí 
dlužníka a jejichž odpis je v souladu se zákonem o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem, a dále pohledávky, u kterých spo-
lečnost na základě dlouhodobých zkušeností již nepředpokládá jejich úspěšné vymožení, případně je společnost již nemůže aktivně 
vymáhat z důvodu uplynutí promlčecí lhůty, a to v roce 2011 ve výši 130 975 tis. Kč, v roce 2010 ve výši 41 794 tis. Kč. 

V roce 2011 výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek činily 518 tis. Kč, v roce 2010 2 033 tis. Kč. 
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Čistý zisk na akcii (v tis. Kč) 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Čistý zisk běžného období 1 139 807 385 392

Počet akcií 180 000 180 000

ČISTÝ ZISK NA AKCII 6,33 2,14

Daň z příjmu 31. 12. 2011 31. 12. 2010

Hospodářský výsledek před zdaněním 1 392 529 678 087

Sazba daně z příjmu 19 % 19 %

Sazba daně pro výpočet odložené daně 19 % 19 %

Nedaňové náklady –62 413 862 414

Ostatní položky nedaňové 339 661 –87 642

DAŇ Z PŘÍJMU –252 722 –292 695

z toho  

Daň z příjmu běžného období (rezerva na daň z příjmu) –240 765 –276 043

Odložená daň –11 957 –16 652

Dopad po uzavření účetního období

V.10. Snížení hodnoty majetku 

Snížení hodnoty majetku představuje realizovanou ztrátu nebo zisk z prodeje dlouhodobého majetku používaného k provozní činnos-
ti a určeného k obměně. V roce 2011 představoval zisk 4 630 tis. Kč a v roce 2010 3 077 tis. Kč.

V.11. Rezervy

Účetní jednotka vytvořila v roce 2011 účetní rezervy ve výši 7 530 tis. Kč týkající se případných závazků z pracovněprávních vztahů 
a rezervy na obnovu zařízení informačních technologií. V roce 2011 byly rozpuštěny rezervy ve výši 3 500 tis. Kč týkající se případ-
ných závazků společnosti vyplývajících z nájemní smlouvy a krytí závazků z pracovněprávních vztahů. V roce 2010 byla vytvořena 
rezerva ve výši 2 000 tis. Kč na restrukturalizaci a případné úhrady závazků společnosti vyplývajících z nájemní smlouvy a rozpuštěna 
rezerva na obnovu zařízení informačních technologií ve výši 5 000 tis. Kč. 

V.12. Daň z příjmu 

Efektivní daňová sazba k 31. 12. 2011 činí 17,29 %. V roce 2010 byla její výše 40,71 %. Rozdíl mezi efektivní daňovou sazbou 
a daňovou sazbou je důsledkem zejména výrazného snížení opravných položek k pochybným pohledávkám k úvěrům, které 
s ohledem na limitovanou tvorbu daňově uznatelných opravných položek nebyly v předchozích obdobích uznány jako daňový 
náklad.

V.13. Zisk na akcii

VI. INFORMACE O ŘÍZENÍ RIZIK A FINANČNÍCH INSTRUMENTECH

VI.1. Souhrnná prezentace rizik

Hlavní činností společnosti je poskytování spotřebitelských úvěrů soukromým osobám a s tím souvisejících služeb. V rámci této 
činnosti jsou identifikována tato hlavní rizika:

– úvěrové riziko – představuje u pohledávek za klienty, případně obchodními partnery, existující nebo potenciální riziko ztráty  
 ekonomické hodnoty z důvodů neschopnosti klientů dostát svým závazkům, je spojeno se změnou úvěrové kvality dlužníka;

– riziko úrokové míry (tržní riziko) – společnost poskytuje úvěry soukromým osobám a/nebo podnikatelům za pevně smluvně  
 stanovených podmínek při poskytnutí; pro zajištění stability jejich čistých úrokových výnosů musí být zajištěna tarifní sazba proti  
 všem výkyvům ekonomického prostředí, zejména proti změnám tržních sazeb (riziko úrokové míry);

– riziko likvidity – společnost musí zabezpečit, aby po celou dobu života pohledávek měla k dispozici zdroje zejména ke krytí úvěrů,  
 které poskytla svým klientům (riziko likvidity);

– riziko operační – riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systému či riziko ztráty vlivem  
 vnějších skutečností, včetně rizika ztráty v důsledku porušení či nenaplnění právního předpisu; operační riziko zahrnuje rizika  
 lidských zdrojů, riziko compliance, právní rizika, daňová rizika, rizika informačních systémů, rizika výpadků a reputační riziko  
 (veřejná pověst společnosti);

– regulatorní riziko – riziko ztráty v důsledku změny právních předpisů ovlivňujících podstatným způsobem podnikání společnosti. 

VI.2. Úvěrové riziko

Úvěrové riziko představuje existující nebo potenciální riziko ztráty ekonomické hodnoty pohledávek z úvěrů z důvodů nesplněných zá-
vazků klienty, je způsobeno změnou úvěrové kvality dlužníků, která může mít za následek ztrátu společnosti. Odhad pravděpodobnosti 
ztráty, jakož i očekávané efektivity vymáhání v případě selhání představují základní parametry měření kvality úvěrů. Úvěrové portfolio 
společnosti neobsahuje žádné významné individuální položky, je tvořeno velkým počtem úvěrů s relativně malými splatnými částkami.

Riziko insolvence klientů

Riziko insolvenčního řízení je riziko, že na majetek klienta je prohlášen úpadek a jsou spuštěny oddlužovací mechanismy předvídané 
zákonem. Společnost je tak vystavena riziku vzniku finanční ztráty v důsledku snížení vymožitelnosti, omezené výše vymožitelného 
dluhu a prodloužení doby vymáhání pohledávek. Vývoj insolvence klientů je pravidelně monitorován v rámci jednotného systému 
vyhodnocování úvěrového rizika. 

Riziko předčasného splacení 

Riziko předčasného splacení je riziko, že klienti splatí své závazky dříve, než se očekávalo, a ve vyšší míře, než se předpokládalo, 
což společnosti způsobí finanční ztrátu. Riziko předčasného splacení poskytnutých úvěrů je pravidelně sledováno a monitorováno. 
V současném období nebyla zaznamenána významnější odchylka od předpokládaného vývoje.

Vliv makroekonomického vývoje na řízení úvěrového rizika

Vývoj úvěrového rizika může být negativně ovlivněn makroekonomickým vývojem. Úvěrové riziko v oblasti poskytování spotřebitel-
ských úvěrů je citlivé zejména na růst nezaměstnanosti a postupný růst zadlužování domácností vedoucí v extrémních případech 
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k předlužování a nárůstu počtu osobních bankrotů. Společností používaná kritéria pro schvalování úvěrů jsou zaměřena na mini-
malizaci ztrát způsobených uvedenými negativními vlivy. Součástí standardních postupů řízení rizika je i provozování služby pomoci 
klientům, kteří se již dostali do problémů se splácením. 

VI.2.1. Řízení úvěrového rizika

Při řízení úvěrových rizik používá společnost jednotnou metodiku, která je definována centrálním risk managementem mateřské 
společnosti a je upravena ve skupinové normě BNP Paribas Personal Finance. Použité metody a nástroje pro řízení rizik závisejí 
na typu poskytnutých úvěrů. Pro spotřebitelské úvěry je rozhodující výběr a průběžný monitoring distribučního kanálu. Úvěry jsou 
klientům poskytovány segmentovaně a při využití skóringových modelů a expertních systémů. Úvěrové riziko u obchodních partnerů 
je omezeno systémem sledování maximálních limitů rizika nastavených pro jednotlivé prodejce.

Při vyhodnocování úvěrové bonity klientů i obchodních partnerů jsou využívány i externí databáze Solus, provozované zájmovým 
sdružením právnických osob, a LLCB, provozované zájmovým sdružením právnických osob.

Nejvyšším vnitrofiremním orgánem pro řízení úvěrového rizika v jednotlivých oblastech k posuzování a schvalování limitů výše kredit-
ního rizika u všech úvěrových obchodů a produktů je úvěrový výbor. Úvěrový výbor zejména posuzuje a schvaluje zásady obchodní 
politiky s ohledem na řízení úvěrového rizika, posuzuje a schvaluje nestandardní úvěrové obchody přesahující limity definované pro 
systémové posuzování a schvalování úvěrových obchodů, definuje a schvaluje systém měření a řízení úvěrových rizik, včetně úrovně 
struktury úvěrového portfolia společnosti za účelem dosažení stanovené úrovně finančních cílů, porovnává a vyhodnocuje aktuální 
vývoj úvěrového rizika s definovanými cíli, monitoruje a řídí změny v nastavení pravidel pro schvalování úvěrů a schvaluje nápravná 
opatření v případě překročení stanovených limitů. Úvěrový výbor má jeden podvýbor, jehož hlavní činností je projednávání, hodnoce-
ní a přijímání opatření v oblastech spojených s poskytováním financování spolupracujícím obchodním partnerům.

Správa řízení rizika jako samostatná organizační jednotka, nezávislá na obchodní a finanční činnosti, je zodpovědná za dohled nad 
úvěrovým rizikem společnosti včetně:

n stanovování podmínek pro poskytování úvěrů a podmínek spolupráce s obchodními partnery;

n zajišťování systémové podpory poskytování úvěrových případů;

n monitorování, měření a reportování úvěrového rizika; 

n realizace opatření k nápravě v případě překročení limitů nebo nepříznivých trendů;

n správy datové infrastruktury a analytických systémů sloužících k podpoře řízení rizik;

n definování postupů pro prevenci podvodných operací;

n podílení se na tvorbě vnitřních předpisů a pracovních postupů;

n dohledu nad skóringovými modely pro úvěrové riziko. 

VI.2.2. Pohledávky po splatnosti 

Níže uvedená tabulka představuje čistou účetní hodnotu nesplacených pohledávek podle doby nedoplatku nesníženou o vytvořené  
portfoliové opravné položky (portfoliová tvorba), hodnotu pochybných pohledávek sníženou o individuální opravnou položku  
(individuální tvorba opravných položek), jakož i případné zajištění těchto aktiv.

Pohledávky po splatnosti  
a závazky snížené  
o individuální opravné  
položky k 31. 12. 2011  
(v tis. Kč)

Pohledávky po splatnosti nekryté individuální  
opravnou položkou

Pochybné 
pohledávky 

nekryté 
individuální 

opravnou 
položkou

Celkem 
úvěry  

a ostatní 
závazky 

po splat-
nosti

Zajištění 
pohledávek 
po splatnos-

ti nekryté 
individuální 

opravnou 
položkou

Zajištění 
pochybných 
pohledávek 

krytých 
individuální 

opravnou 
položkou

Celkem Do 90 dní
Mezi  

90 a 180 
dny

Mezi  
180 dny  

a 1 rokem

Víc než  
1 rok

Finanční aktiva oceňovaná FV               

Finanční aktiva obchodovatel-
ná (s výjimkou CP  
s variabilním výnosem)

       

Úvěry a pohledávky  
za finančními institucemi

       

Úvěry a pohledávky za klienty 2 040 471 2 040 471 312 344 2 352 815

Pohledávky po splatnosti 
snížené o individuální  
opravné položky

2 040 471 2 040 471 312 344 2 352 815

Podrozvahové závazky –  
úvěrové přísliby

Poskytnuté záruky

Podrozvahové závazky  
snížené o opravné položky

CELKEM 2 040 471 2 040 471 312 344 2 352 815

Pohledávky po splatnosti  
a závazky snížené  
o individuální opravné  
položky k 31. 12. 2010  
(v tis. Kč)

Pohledávky po splatnosti nekryté individuální  
opravnou položkou

Pochybné 
pohledávky 

nekryté 
individuální 

opravnou 
položkou

Celkem 
úvěry  

a ostatní 
závazky 

po splat-
nosti

Zajištění 
pohledávek 
po splatnos-

ti nekryté 
individuální 

opravnou 
položkou

Zajištění 
pochybných 
pohledávek 

krytých 
individuální 

opravnou 
položkou

Celkem Do 90 dní
Mezi  

90 a 180 
dny

Mezi  
180 dny  

a 1 rokem

Víc než  
1 rok

Finanční aktiva oceňovaná FV          

Finanční aktiva obchodovatel-
ná (s výjimkou CP s variabil-
ním výnosem)

         

Úvěry a pohledávky za finanč-
ními institucemi

         

Úvěry a pohledávky za klienty 2 137 294 2 137 294    165 707 2 303 001   

Pohledávky po splatnosti 
snížené o individuální opravné 
položky

2 137 294 2 137 294 165 707 2 303 001   

Podrozvahové závazky –  
úvěrové přísliby

  

Poskytnuté záruky   

Podrozvahové závazky  
snížené o opravné položky

  

CELKEM 2 137 294 2 137 294 165 707 2 303 001   
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VI.3. Tržní riziko (riziko ztráty z řízení aktiv a pasiv)

Všechny finanční nástroje a pozice společnosti jsou vystaveny tržnímu riziku, tj. riziku, že budoucí změny tržních podmínek mohou 
snížit hodnotu určitého nástroje nebo jej znevýhodnit.

Pro řízení úrokového rizika i měnového rizika společnost využívá metody a procedury aplikované skupinou BNP Paribas. Záměrem 
je řídit riziko fluktuace čistých úrokových výnosů v důsledku změn úrokových sazeb, kurzu cizích měn a doby splatnosti finančních 
nástrojů prostřednictvím rozdílové (gapové) analýzy mezi aktivy a pasivy a schválených limitů v jednotlivých skupinách. 

VI.3.1. Řízení tržního rizika 

Výbor pro řízení aktiv a pasiv je nejvyšším orgánem pro řízení aktiv a pasiv společnosti, projednává analýzu struktury aktiv a zdrojů 
jejich krytí. Výbor pro řízení aktiv a pasiv zejména monitoruje a řídí rizika úrokové míry a rizika likvidity, posuzuje aktuální výši dostup-
ných zdrojů a předpokládané požadavky na refinancování pro stanovené následující období, vyhodnocuje rizika a v případě potřeby 
přijímá rozhodnutí, rozhoduje o formě zajištění, dohlíží na dodržování limitů stanovených pro různé formy refinancování a na jejich 
shodu s politikou skupiny, posuzuje dostupnost zdrojů, jejich výši ve vztahu k obchodním plánům a plánům budoucího rozvoje spo-
lečnosti, vyhledává a vyhodnocuje možnosti alternativního refinancování a monitoruje dodržování kapitálové přiměřenosti požadova-
né zákonem a projednává její výši s kompetentními jednotkami skupiny. 

VI.3.2. Úrokové riziko

Úrokové riziko představuje riziko změny hodnoty finančního nástroje v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Časové období, 
po které je úroková sazba finančního nástroje pevně stanovena, identifikuje, do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku úrokové 
sazby vyplývající z jejich rozdílné splatnosti. Úrokové riziko rovněž způsobuje rozdílná splatnost přiřaditelných finančních nástrojů 
s pohyblivou úrokovou sazbou. Společnost poskytuje zejména úvěry s pevnou úrokovou sazbou a stanovenou dobou splatnosti, 
které nenesou riziko úrokové míry z důvodu měnitelného charakteru jejich cenových podmínek. Úrokové riziko je zredukováno 
na minimum i výběrem formy refinancování, která odpovídá profilu finančního aktiva při jeho vzniku, zdroje refinancování s pohyblivou 
úrokovou mírou jsou zajištěny formou zajišťovacích derivátů.

VI.3.3. Měnové riziko

Měnové riziko vzniká, pokud je ekonomická hodnota finančního nástroje v cizí měně je ovlivněna změnou kurzu cizích měn. Pro eli-
minaci měnového rizika musí být finanční aktivum kryté pasivem ve stejné měně, v jaké bylo poskytnuto. Při řízení měnového rizika se 
společnost řídí principem, že zákaznické produkty jsou financovány refinančními zdroji ve stejné měně. Společnost neeviduje aktiva 
a závazky v cizí měně ve výši, kdy by změna způsobená změnou kurzu znamenala významnější ztrátu. Funkční měnou společnosti je 
česká koruna a její činnosti jsou realizovány hlavně v českých korunách.

VI.3.4. Riziko likvidity

Riziko likvidity představuje riziko, že společnost nebude schopna zajistit dostatek pohotových zdrojů ke splnění závazků vyplývajících 
z finančních kontraktů. Přiřaditelné finanční nástroje (aktiva/pasiva) s pohyblivou úrokovou sazbou a se shodnou podkladovou saz-
bou, avšak s rozdílnou splatností způsobují likviditní riziko. Riziko likvidity vyplývá z různých splatností aktiv a pasiv, zahrnuje riziko, že 
společnost nebude schopna financovat aktiva k příslušnému dni splatnosti a v odpovídající sazbě, a riziko, že nebude schopna splnit 
závazky v době jejich splatnosti. Riziko likvidity představují i splatné finanční nástroje s nejnižší dobou splatnosti. 

Přístup společnosti k řízení likvidity spočívá v zabezpečení dostatečné likvidity k úhradě všech splatných závazků za běžných  
i mimořádných okolností, aniž by došlo k významným ztrátám společnosti. Splatnosti jednotlivých finančních aktiv a závazků a pod-
klady k plánovaným peněžním tokům jsou společností pravidelně monitorovány, denní pozice likvidity je evidována a je pravidelně 
testována při různých scénářích týkajících se normálních i nepříznivých tržních podmínek. 

Společnost využívá různé způsoby refinancování. Financování je zajištěno zejména bankovními úvěry od třetích osob, bankovními 
úvěry ze skupiny, dluhovými cennými papíry a vlastními zdroji. Podpora, a to i formou zajištění závazku, společnosti ze strany sku-
piny BNP Paribas představuje jeden z nejdůležitějších aspektů v řízení likvidity, zvyšuje flexibilitu financování, snižuje rizika závislosti 
na ostatních zdrojích a možných dopadech.

Finanční aktiva a závazky dle splatnosti  
k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Méně než  
1 měsíc

1 až 3 
měsíce

3 měsíce  
až 1 rok

1 až 5 let
Více než 

5 let
CELKEM

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty 775 142 1 408 613 5 488 018 5 837 634 607 651 14 117 058

FINANČNÍ AKTIVA DLE SPLATNOSTI 775 142 1 408 613 5 488 018 5 837 634 607 651 14 117 058

Závazky k finančním institucím 1 030 000 1 150 000 2 860 000 3 095 000 8 135 000

Dluhopisy 998 384 998 384

FINANČNÍ PASIVA DLE SPLATNOSTI 1 030 000 1 150 000 2 860 000 4 093 384 9 133 384

ČISTÁ POZICE –254 858 258 613 2 628 018 1 744 250 607 651 4 983 674

Finanční aktiva a závazky dle splatnosti  
k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Méně než  
1 měsíc

1 až 3 
měsíce

3 měsíce  
až 1 rok

1 až 5 let
Více než 

5 let
CELKEM

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty 777 930 1 435 300 5 509 886 5 515 651 703 803 13 942 570

FINANČNÍ AKTIVA DLE SPLATNOSTI 777 930 1 435 300 5 509 886 5 515 651 703 803 13 942 570

Závazky k finančním institucím 1 390 000 1 150 000 3 740 000 2 845 000 9 125 000

FINANČNÍ PASIVA DLE SPLATNOSTI 1 390 000 1 150 000 3 740 000 2 845 000 9 125 000

ČISTÁ POZICE –612 070 285 300 1 769 886 2 670 651 703 803 4 817 570
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VI.4. Operační riziko

Operačním rizikem je riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systému či riziko ztráty 
vlivem vnějších skutečností, včetně rizika ztráty v důsledku porušení či nenaplnění právního předpisu.

Operační riziko zahrnuje rizika lidských zdrojů, riziko compliance, právní rizika, daňová rizika, rizika informačních systémů, rizika 
výpadků, rizika spojená se zveřejněním finančních informací a reputační riziko (veřejná pověst společnosti).

VI.4.1. Řízení operačního rizika

Hlavním cílem řízení operačního rizika je připravenost na kritické situace a minimalizace možných ztrát společnosti zvýšením efek-
tivnosti řídícího a kontrolního systému, identifikací silných a slabých stránek kontrolních mechanismů a vytvořením preventivního 
systému včasného varování.

Společnost stanovila tyto cíle a zásady řízení operačního rizika:

– mobilizace všech osob ve společnosti k realizaci opatření pro kontrolu rizika;

– snížení pravděpodobnosti výskytu incidentů operačního rizika, jež by mohly ohrozit:

 n dobré jméno společnosti,

 n důvěru, kterou v ni mají klienti, akcionáři a investoři, zaměstnanci a dohledové orgány,

 n kvalitu služeb a produktů,

 n ziskovost její činnosti,

 n efektivitu procesů;

– udržování efektivního řídícího a kontrolního systému s vhodnou úrovní formalizace, umožňující řádnou kontrolu rizik;

– dosahování vhodné rovnováhy mezi přijatými riziky a náklady na systém řízení operačních rizik.

Pro dodržování těchto zásad a naplňování cílů má společnost vytvořeny standardy a stanoveny procesy řízení operačního rizika,  
zahrnující:

– sledování shody se zákonnými a jinými právními požadavky;

– vymezení a oddělení kompetencí jednotlivých osob;

– dodržování zásad nezávislé vícenásobné autorizace transakcí včetně jejich ověřování a monitoringu;

– dokumentaci kontrol a procedur včetně pravidelného vyhodnocování a identifikace operačních rizik;

– pravidelný reporting operačních incidentů, vykazování ztrát a návrhů nápravných opatření;

– opatření k omezení dopadu rizik, včetně pojištění, pokud je považováno za efektivní; 

– vypracovávání krizových plánů pro mimořádné události;

– systém školení a profesního rozvoje;

– etické a podnikatelské standardy.

Alžírsko 
Argentina 
Belgie 
Brazílie 
Bulharsko 
Česká republika 
Čína 
Dánsko 
Egypt 
Francie 
Indie 
Itálie
JAR 
Lucembursko 
Maďarsko 
Maroko 

Mexiko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rumunsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Tunisko 
Turecko 
Ukrajina 
USA 
Velká Británie
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Nejvyšším vnitrofiremním orgánem pro řízení operačního rizika je výbor pro operační riziko a bezpečnost. Projednává a hodnotí 
činnosti spojené s operačním rizikem a bezpečností společnosti (fyzickou i informační), včetně havarijního plánování ve společ-
nosti. Výbor pro operační riziko a bezpečnost zejména projednává stav incidentů historických a potenciálních, jejich pokrytí vnitř-
ními kontrolami, projednává ztráty a potenciální ztráty z incidentů, kontroluje správnost přístupu k výpočtům těchto ztrát a zkoumá 
dostatečnost kapitálu k pokrytí těchto rizik a zkoumá mapu rizika společnosti z pohledu její aktuálnosti a kompletnosti ve vztahu 
k operačním rizikům.

VI.4.2. Regulatorní riziko

Tržní podmínky mohou být významně ovlivněny změnou právních předpisů. Jakákoli změna legislativy, která by znamenala vý-
znamnou změnu podmínek poskytování úvěrů, požadavek povolení nebo licence k provozování této činnosti, jakýkoli zásah 
do postavení poskytovatelů úvěrů, jejich kapitálu nebo uložení nových povinností, by mohla mít nepříznivý vliv na podnikání spo-
lečnosti a její hospodářské výsledky.

Za účelem eliminace regulatorního rizika má společnost vytvořen mechanismus pro monitoring změn legislativy a vyhodnocování 
jejich dopadů.

V souvislosti s právní úpravou prostředí, ve kterém společnost provozuje svou činnost, je nutno upozornit na možné riziko poru-
šení pravidel ochrany osobních údajů klientů společnosti. Na společnost se vztahují povinnosti a omezení stanovená zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost si není k datu sestavení účetní závěrky vědoma žád-
ného porušení pravidel ochrany osobních údajů, které by mohlo znamenat uložení sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, nemůže však tuto skutečnost vyloučit.

Dne 15. 4. 2011 společnost obdržela od ČNB povolení k provozování činnosti platební instituce dle zákona o platebním styku  
č. 284/2009 Sb. v platném znění. Získání povolení bylo klíčové pro zachování možnosti pokračovat ve stávajícím obchodním 
modelu poskytování finančních služeb formou revolvingových úvěrů a k nim vydávaných kreditních karet. Společnost v rámci 
licenčního řízení prokázala, že splňuje kritéria kvality nastavení a fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému, nároky kla-
dené na řízení procesů, řízení rizik, existenci vhodných technických, personálních a organizačních předpokladů pro obezřetné 
poskytování platebních služeb, jakož i kapitálové požadavky.

Společnost v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, 
k datu 1. 1. 2011 provedla úpravy smluvní a informační klientské dokumentace a procesního zajištění správy úvěrových případů. 
S ohledem na dosud nevyjasněné interpretační postupy na straně dohledových orgánů nelze vyloučit riziko konstatování nesou-
ladu postupů společnosti s novou zákonnou úpravou, v jehož důsledku by mohlo dojít jednak ke vzniku rizika uložení správní 
sankce a dále ke vzniku rizika finanční ztráty u jednotlivých úvěrových případů z důvodu retroaktivního snížení smluvní úrokové 
sazby na sazbu zákonnou nebo z důvodu odpovědnosti společnosti z titulu zákonného ručení za závazky obchodního partnera 
společnosti – prodejce spotřebního zboží – vůči úvěrovému klientovi.

Společnost čelila v roce 2011 riziku legislativního znemožnění využíváním rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvě-
rů. Nemožnost využívání tohoto alternativního způsobu řešení sporů z nesplácených úvěrů by vedla k růstu nákladů spojených 
s vymáháním pohledávek ať co do přímých nákladů spojených se soudním řízením, nebo režijních nákladů spojených s obsluhou 
procesu soudního vymáhání pohledávek.

Společnost v předstihu zareagovala na změnu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, která 
nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, úpravou procesu sjednávání rozhodčí smlouvy a jejího obsahu dle zákonných požadavků. 
S ohledem na negativní mediální publicitu rozhodčího řízení ve vazbě na případy jeho zneužívání ze strany některých subjektů 

na trhu lze nicméně očekávat pokles míry penetrace uzavřených rozhodčích smluv. Ve vazbě na zvýšení soudních poplatků za na-
lézací řízení od září 2011 lze proto u procesu soudního řešení nesplácených pohledávek očekávat zvýšení nákladovosti procesu 
a prodloužení doby řízení.

S ohledem na publikované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se problematiky současného výkonu funkce člena sta-
tutárního orgánu společnosti zaměstnancem společnosti ve vazbě na výklad pojmu obchodního vedení a ve vazbě na následnou 
změnu § 66d obchodního zákoníku účinnou k 1. 1. 2012 společnost k datu sestavení účetní závěrky přijala opatření minimalizující 
s tím související riziko daňové, účetní a riziko porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře cestou pověření jednotlivých 
členů představenstva obchodním vedením společnosti a úpravou pracovněprávních dokumentů osob v souběhu.

K datu sestavení účetní závěrky společnost nevede žádný výjimečný případ nebo spor, který by mohl mít významný dopad na její 
finanční situaci, činnost, výsledky nebo jmění.

Společnosti nejsou známa žádná významná rizika vyplývající z případných správních řízení vedených kontrolními a dohledovými 
orgány.

VII. OSTATNÍ INFORMACE

VII.1. Podrozvahové pohledávky a závazky

Potenciální závazky ze schválených úvěrových rámců a úvěrových příslibů klientům společnosti činily k 31. 12. 2011 11 794 135 
tis. Kč, k 31. 12. 2010: 12 188 489 tis. Kč. Závazky ze schválených úvěrových rámců nepředstavují nezbytně nutné budoucí 
finanční plnění vzhledem k tomu, že část budoucích závazků zanikne, aniž by byly finanční prostředky vyčerpány.

VII.2. Podmíněná aktiva a závazky

Společnost si není vědoma žádných významných podmíněných závazků a neeviduje ani žádná podmíněná aktiva. K datu sesta-
vení účetní závěrky společnost nevede žádný výjimečný případ nebo spor. Společnosti nejsou známa žádná rizika vyplývající 
z případných správních řízení vedených kontrolními a dohledovými orgány.

VII.3. Vztahy se spřízněnými osobami

VII.3.1. Výnosy a náklady

Vztahy s propojenými osobami – položky výkazu zisku a ztráty (v tis. 
Kč)

31. 12. 2011 31. 12. 2010

Nákladové úroky –70 159 –71 956

Provize, poplatky 161 597 140 098

Poskytnuté služby 75 712 63 278

Přijaté služby –28 028 –31 311

CELKEM 139 122 100 109
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VII.3.3. Transakce se členy vedení společnosti

Ostatní plnění jsou tvořena příjmy, které byly vyčísleny ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. pro účely stanovení daně z příjmů, jedná 
se především o bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely a příspěvek na penzijní a kapitálové  
životní připojištění.

Společnost v daném účetním období a ani v žádném z předcházejících období neposkytla akcionářům, členům statutárního orgánu, dozor-
čí rady ani řídícím pracovníkům společnosti žádné půjčky, úvěry nebo zajištění za jiných podmínek než v obchodním styku obvyklých. Úro-
kové sazby i podmínky poskytnutých úvěrů odpovídaly podmínkám nabízeným peněžními ústavy v odpovídajícím čase a místě. Informace 
uvedené v části „Řídící pracovníci“ obsahují i plnění poskytnutá pracovníkům, kteří současně vykonávali funkci člena statutárního orgánu.

VII.4. Náklady na odměny auditorské společnosti

Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti za účetní období končící 31. prosincem 2011 jsou uvedeny 
v příloze ke konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti.
 
VII.5. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Žádné jiné události, vyjma obecně známých informací o vývoji trhu a ekonomiky ČR, které by mohly významně ovlivnit výsledek 
hospodaření společnosti a její další rozvoj, nebyly od rozvahového dne 31. 12. 2011 k datu sestavení účetní závěrky zaznamenány.

VII.3.2. Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám

Vztahy s propojenými osobami
Rozvahové položky (v tis. Kč)

31. 12. 2011 31. 12. 2010

AKTIVA   

Ostatní aktiva 39 803 31 336

CELKEM AKTIVA 39 803 31 336

PASIVA  

Závazky z úvěrů 2 650 499 2 790 333

Ostatní závazky 8 929 7 169

CELKEM ZÁVAZKY 2 659 428 2 797 502

Pohledávky z titulu  
poskytnutých půjček, úvěrů

Osobní náklady  
(mzdy, odvody)

Ostatní plnění

(v tis. Kč) Stav 
k 31. 12. 2010 

Stav  
k 31. 12. 2011 2010 2011 2010 2011

Statutární orgán a dozorčí rada 1 604 2 866   161 234

Řídící pracovníci 4 781 37 075 39 055 1 304 1 287

CELKEM 6 385 2 866 37 075 39 055 1 465 1 521


