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Tyto informace jsou v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a vy-
hláškou č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, kterými se stanoví požadavky 
na uveřejňování pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru.  
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1. Základní údaje o bance 

Obchodní firma:      Volksbank CZ, a.s. 

Sídlo:        Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 

IČ:        25 08 33 25 

Datum založení:     11. 10. 1996 

Datum zápisu do obchodního rejstříku:   31. 10. 1996 

Doba trvání:      na dobu neurčitou 

Právní řád, podle kterého byla banka založena a kterým se řídí při své činnosti, je právní řád České 
republiky. 

Právní předpis, podle kterého byla banka založena: zákon č. 513/1991 Sb. a zákon č. 21/1992 Sb. 

Právní forma:       akciová společnost 

Rejstříkový soud:     Městský soud v Praze 

Číslo zápisu u rejstříkového soudu:   oddíl B, vložka 4353 

Datum zápisu poslední změny:  22. 6. 2012 (výmaz a zápis členů dozorčí rady 
a jediného akcionáře) 

Výše základního kapitálu zapsaná v obch. rejstříku:  2 005 380 000,- Kč 

Výše splaceného základního kapitálu:    2 005 380 000,- Kč 

 

Údaje o emitovaných akciích 

308 561 ks  zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

92 515 ks  zaknihovaných prioritních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 

 

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů 

Volksbank CZ, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné cenné papíry. 

Údaje o akcionářích s kvalifikovanou účastí na bance 

Volksbank International AG, akciová společnost, se sídlem Renngasse 10, A-1090 Vídeň, Rakousko, 
je jediným akcionářem Volksbank CZ, a.s. s kvalifikovanou účastí podle § 17a, odst. 4 zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách. Výše podílu na hlasovacích právech činí 100 %. 

 

Údaje o struktuře konsolidačního celku 

Volksbank CZ, a.s. nemá dle zákona povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a nevytváří 
konsolidační celek. Ovládající společností ve vztahu k Volksbank CZ, a.s., je Sberbank of Russia, 
akciová společnost, založená podle práva Ruské Federace, se sídlem 19 Vavilova Street, Moskva 
117997, Ruská Federace, registrovaná v Jednotném státním registru právnických osob pod číslem 
1027700132195. Výše uvedená společnost ovládá Volksbank CZ, a.s. nepřímo prostřednictvím jedi-
ného akcionáře, kterým je Volksbank International AG, akciová společnost, se sídlem Renngasse 10, 
A-1090 Vídeň, Rakousko. 

 

Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým 
společníkem 

Volksbank CZ, a.s. neovládá jinou osobu a nemá většinový podíl na jiné právnické nebo fyzické oso-
bě. 
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2. Informace o činnostech banky 

 

Přehled činností vyplývajících z povolení působit jako banka (licence) 
Dne 24. 5. 2004 udělila Česká národní banka podle § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní 
bance, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 21/1992 Sb., bankovní licenci Volksbank CZ, 
a.s., kterou se nahrazuje oprávnění vykonávat bankovní činnosti podle rozhodnutí ČNB ze dne 20. 12. 
1996 č.j. V 44/12-96. Licence byla vydána na základě správního řízení, zahájeného Českou národní 
bankou z jejího podnětu z důvodů tzv. přelicencováním tuzemských bank v souvislosti s harmonizací 
práva ČR s právem EU a účinností novelizace zákona o bankách k 1. 5. 2004.  
 
Licence byla vydána pro činnosti uvedené v § 1, odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 21/1992 Sb. o ban-
kách, ve znění pozdějších předpisů, a to:  

a) přijímání vkladů od veřejnosti,  
b) poskytování úvěrů,  

jakož i pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona, a to: 
a) investování do cenných papírů na vlastní účet, 
b) finanční pronájem (finanční leasing), 
c) platební styk a zúčtování, 
d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, 
e) poskytování záruk, 
f) otvírání akreditivů, 
g) obstarávání inkasa, 
h) poskytování investičních služeb zahrnující:  
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálo-

vém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a předávání pokynů týkají-
cích se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a 
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obcho-
dování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisová-
ní nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 
odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a 
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a 
b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících 
otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů 
podniků 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 
poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

i) finanční makléřství, 
j) výkon funkce depozitáře, 
k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), 
l) poskytování bankovních informací, 
m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:  
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně  
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy 
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem  
n) pronájem bezpečnostních schránek, 
o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Volksbank CZ, a.s.  
 
 



 

Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 129, 140 00 Praha 4 
Tel. +420 221 969 911, fax +420 221 969 951, IČ: 25 08 33 25, DIČ: CZ25083325 

E-mail: mail@volksbank.cz, Internet:  www.volksbank.cz 
Zapsána od roku 1996 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353. 

5 

Přehled činností, které banka skutečně vykonává: 

 přijímání vkladů od veřejnosti, 

 poskytování úvěrů, 

 investování do cenných papírů na vlastní účet, 

 platební styk a zúčtování, 

 vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, 

 poskytování záruk, 

 otvírání akreditivů, 

 obstarávání inkasa, 

 poskytování investičních služeb zahrnující:  
- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podniká-

ní na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přijímání a 
předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu 

- hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu 
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům 
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové stra-
tegie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících 
se přeměn společností nebo převodů podniků 

- doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitá-
lovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, 
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podni-
kání na kapitálovém trhu 

 finanční makléřství, 

 výkon funkce depozitáře, 

 směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), 

 poskytování bankovních informací, 

 obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem 
v rozsahu: 

- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně  
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy 
- obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zlatem  

 pronájem bezpečnostních schránek. 
 
 

Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo omezeno, nebo vyloučeno 
Od začátku působení banky nedošlo k žádnému omezení nebo vyloučení činností vykonávaných nebo 
poskytovaných Volksbank CZ, a.s. 
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3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva 

DOZORČÍ RADA 

PŘEDSEDA 

Dr. BOSCHERT Friedhelm 
Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 24 let, praxe ve vedoucí pozici – 17 let 

Členství v orgánech jiných společností   

Společnost Země Funkce 

Volksbank International AG Rakousko předseda představenstva 

Magyarországi Volksbank Zrt. Maďarsko předseda dozorčí rady 

Volksbank BH d.d. Bosna a Hercegovina předseda dozorčí rady 

Vienna Economic Forum Rakousko člen představenstva 

Honorarkonsul der Regierung von Bosnien und Herzegowina Bosna a Hercegovina honorární konzul 

 

 

MÍSTOPŘEDSEDA 

Mag. TÖTZER Peter  
Datum nástupu do funkce: 27. 4. 2011 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 16 let, praxe ve vedoucí pozici – 5 let 

Členství v orgánech jiných společností   

Společnost Země Funkce 

Volksbank a.d. Banja Luka Bosna a Hercegovina člen dozorčí rady 

 

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY 

KOLPAKOV Konstantin 
Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 22 let, praxe ve vedoucí pozici – 24 let 

Členství v orgánech jiných společností   

Společnost Země Funkce 

Sberbank Kazakhstan  Kazachstán předseda dozorčí rady 

 

KREMLEVA Irina 
Datum nástupu do funkce: 28. 3. 2012 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 5 let 

Členství v orgánech jiných společností   

Společnost Země Funkce 

United Credit Bureau Rusko předsedkyně představenstva 

 

Ing. DOBŘICKÝ Igor 
Datum nástupu do funkce: 25. 6. 2009 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 14 let, praxe ve vedoucí pozici – 7 let 
Není členem orgánů jiných společností.  
 

Ing. VLČEK Luboš 
Datum nástupu do funkce: 18. 2. 2010 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 14 let, praxe ve vedoucí pozici – 19 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
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PŘEDSTAVENSTVO 

PŘEDSEDA 

Ing. HOLUB Libor 

Datum nástupu do funkce: 1. 12. 2011 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 10 let, praxe ve vedoucí pozici – 17 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
 

ČLENOVÉ 

GUTHAN Frank 

Datum nástupu do funkce: 1. 3. 2012 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 19 let, praxe ve vedoucí pozici – 17 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
 

VÖGERL Andreas 

Datum nástupu do funkce: 15. 6. 2010 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 29 let, praxe ve vedoucí pozici – 29 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
 
Ing. KOMZALA Pavol 

člen představenstva 
Datum nástupu do funkce: 1. 9.2010 
Praxe/Zkušenosti: bankovní praxe – 17 let, praxe ve vedoucí pozici – 9 let 
Není členem orgánů jiných společností. 
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4. Informace o změně vlastníka VBI 

Dne 8. září 2011 došlo k podpisu smlouvy o prodeji rakouské Volksbank International (VBI), mateřské 
společnosti Volksbank CZ, ruskému bankovnímu ústavu Sberbank. Proces akvizice Volksbank Inter-
national završila Sberbank 15. února 2012 reálným převzetím akcionářských práv. 

Sberbank je jedna z nejvýznamnějších evropských bank, jejíž zisk v roce 2011 činil 250 mld. CZK a 
která disponuje sítí téměř 20 tisíc poboček. Ekonomická síla Sberbank a její strategické cíle jsou záru-
kou dalšího úspěšného rozvoje Volksbank CZ. Rozsáhlé finanční zdroje Sberbank garantují podporu 
úvěrové expanze a umožní realizaci obchodů v rozsahu, který pro Volksbank CZ nebyl dosud možný. 
Silná korporátní klientská základna Sberbank přináší možnost využít synergické efekty vyplývající ze 
znalosti ruského trhu, a díky tomu se podílet na financování obchodu mezi českými a ruskými firmami. 

Pro příští rok je chystán rebranding, po jehož dokončení ponese Volksbank CZ název nového vlastní-
ka. 
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5. Informace o hospodaření banky 

Pololetní hospodářské výsledky Volksbank CZ jsou pozitivní a dokládají, že Volksbank CZ je úspěš-

nou bankou a pokračuje v nastaveném trendu růstu.  

Ukazatel (v tis. Kč) 30.06.2011 30.06.2012 % 

Bilanční suma 51 695 239 57 254 174 10,75 % 

Vklady klientů 37 725 531 43 414 870 15,08 % 

Úvěry poskytnuté klientům 40 920 517 44 233 128 8,10 % 

Úrokové výnosy 980 336 1 001 034 2,11 % 

Úrokové náklady -348 680 -371 277 6,48 % 

Výnosy z poplatků a provizí 230 229 223 520 -2,91 % 

Náklady na poplatky a provize -42 090 -39 968 -5,04 % 

Zisk před zdaněním 209 731 200 687 -4,31 % 

Zisk po zdanění 171 826 155 701 -9,38 % 

 

Vývoj v prvním pololetí 2012 potvrdil pozitivní trend hospodářského vývoje předchozího roku. Bilanční 

suma meziročně vzrostla o 11 % a dosáhla výše 57 miliard Kč. O stabilní pozici banky svědčí stálá 

důvěra klientů. Objem klientských vkladů meziročně vzrostl o 15 % na 43 miliard korun. Rovněž úvě-

rové portfolio banky zaznamenalo obdobné tempo růstu. Úvěry poskytnuté klientům meziročně vzrost-

ly o 8 % na 44 miliard korun.  

Hospodářský výsledek je na téměř stejné úrovni jako ve srovnatelném období předchozího roku a po 

zdanění činí 156 mil. Kč. Jeho výše byla do určité míry ovlivněna dynamickým nárůstem klientských 

vkladů a tím vyšších úrokových nákladů. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 6%, úrokové výnosy 

meziročně vzrostly o 2 %. 

Kapitálová přiměřenost Volksbank CZ dosáhla hodnoty 12,21 %. 

V krytí emitovaných hypotečních zástavních listů hypotečními úvěry došlo meziročně k nárůstu obje-

mu úvěrů sloužících ke krytí o 113 % z objemu 10,224 miliardy Kč v pololetí 2011 na 11,591 miliardy 

v pololetí 2012. Závazky z dluhopisů jsou kryty hypotečními úvěry k 30. 6. 2012 z více jak 380 %. Zá-

stavní hodnota nemovitostí zajišťující tyto úvěry je ve výši 24,791 miliardy Kč, což více jak osmkrát 

pokrývá závazky banky z emitovaných dluhopisů. 

V létě letošního roku vstoupila světová ekonomika již do šestého roku od začátku krize, kterou však 

stále není možno označit za ukončenou. Některé evropské země jsou naopak ve stále větší míře vy-

staveny dopadům rizik vzniklých v předkrizovém období a prohloubených v průběhu krize nedostateč-

ně razantními či nesprávnými hospodářsko-politickými reakcemi. Současná situace v Evropě, a ob-

zvláště v eurozóně, je proto velmi křehká a krizový stav se může obnovit prakticky kdykoli. Rizika pro 

finanční stabilitu v Evropě zůstávají vysoká a vychýlená směrem dolů. Český finanční sektor naopak v 

roce 2011 zůstal proti externím rizikům vysoce odolný a v některých parametrech posílil svou robust-

nost. Domácí ekonomika byla i proto krizí v eurozóně ovlivněna v omezené míře prostřednictvím sláb-

noucí ekonomické aktivity. Vývoj v eurozóně však přináší řadu rizik pro budoucí udržení finanční stabi-

lity i v ČR. 

Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku v následujících dvou letech zůstává výraznější 

propad ekonomické aktivity v důsledku krize v jejím externím okolí. Hrozbou přicházející z eurozóny je 

další rozvoj negativní smyčky mezi veřejnými financemi, reálnou ekonomikou a finančním sektorem. 

I když opatření realizovaná autoritami eurozóny na konci roku 2011 a na začátku roku letošního rozvoj 

této smyčky zastavila, pravděpodobnost jejího obnovení není nízká. Jedním z důvodů je silná procy-

kličnost hospodářských politik spočívající ve vynuceném rychlém snižování deficitů veřejných financí i 

v regulatorních tlacích na okamžité posilování kapitálových a likviditních polštářů bank působících v 

eurozóně, které zvyšují regulatorní nejistotu a urychlují proces deleveragingu. V neposlední řadě má 

procyklické efekty pro evropské ekonomiky i vývoj cen komodit a energií, jejichž vývoj odráží geopol i-

tickou nejistotu a dynamický růst rozvíjejících se ekonomik. 

Světovým finančním trhům nadále dominuje vysoká míra nejistoty, zvýšená averze k riziku a volatilita 

reagující na přijímaná politická opatřeni v eurozoně. Dlouhodobé dodávací operace ECB z přelomu 
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loňského a letošního roku zklidnily extremně volatilní vývoj na evropských trzích, dlouhodobější efek-

tivnost mimořádných politických opatřeni je však nejistá, neboť zvýšené úvěrové a likviditní riziko ve 

finančních systémech zůstalo. 

České finanční trhy zůstávají ovlivněny vývojem v zahraničí, i když v nižší intenzitě než v předcházejí-

cích letech. Na mezibankovním trhu přetrvává nedůvěra protistran a nízká tržní likvidita, trh českých 

vládních dluhopisů i vzhledem ke svému malému objemu a likviditě vykazuje stále mírně vyšší výnosy 

než u zemí s podobným nebo horším stavem a výhledem veřejných financí. Český trh vládních dluho-

pisů je náchylný na agregátní tržní rizika a rizika nákazy, a to i přes to, že se ČR v loňském roce jako 

jedné ze dvou zemí v EU při hromadném snižování ratingů její rating zvýšil. 

Vývoj v roce 2011 byl z pohledu českého finančního sektoru příznivý. V oblasti kapitálové přiměřenos-

ti, ziskovosti a bilanční likvidity si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici a jako ce-

lek zůstává i nadále nezávislý na vnějším financování. Expozice vůči mateřským skupinám jsou stabil-

ní v čase a jsou monitorovány ze strany ČNB. 

Rizika pro finanční sektor spočívají především v možném horším než očekávaném ekonomickém vý-

konu české ekonomiky, který by mohl i přes obezřetnost českých bank při poskytování úvěrů podstat-

ně zvýšit jejich úvěrové ztráty. V případě rozšíření obav ohledně schopnosti vlád úspěšně stabilizovat 

fiskální nerovnováhy a obnovení turbulencí na finančních trzích by mohlo dojít k výraznému přecenění 

dluhopisů s podstatným dopadem do bilancí finančních institucí. Významným rizikem je rovněž možný 

přenos problémů ze zahraničního bankovního systému, například v situaci materializace předchozích 

dvou rizik, prostřednictvím vazeb mezi bankami v ČR a jejich mateřskými společnostmi. 

Český bankovní sektor je v mezinárodním srovnání nadprůměrně likvidní a disponuje značným převi-

sem vkladů nad poskytnutými úvěry. Hodnota tohoto krytí se navíc od počátku krize udržuje na bez-

pečných hodnotách vysoko nad 100% hranicí a trend postupného snižování tohoto polštáře se tak 

zastavil již v roce 2008. 

Na základě těchto makroekonomických údajů očekáváme v příštích měsících jen mírné oživení na 
trhu. Avšak opatření Volksbank CZ realizovaná v oblasti rozvoje obchodních aktivit vytvořila předpo-
klady pro další pozitivní vývoj hospodářského výsledku Volksbank CZ i ve druhé polovině roku 2012. 
Kromě retailu, který chce banka v Česku díky velkému zázemí Sberbank v tomto segmentu posílit, je 
dalším z cílů zaměřit se na firmy, jež obchodují s Ruskem a ostatními zeměmi Společenství nezávis-
lých států. Přesto segment malých a středních firem (SME) zůstává pro banku stále hlavní obchodní 
aktivitou. 

Stěžejním projektem, který by měl podpořit růst v oblasti SME, je koncept „One-stop-shop“ založený 

na rozšíření produktové nabídky, zrychlení procesů v oblasti úvěrů a rizikové politice sladěné 

s nejnovějšími trendy na trhu. 

Stejně důležitý je projekt „most k obchodům s východem“, který se zaměřuje na komplexní balíček 

finančních služeb pro vývozní a dovozní obchody mezi Českou republikou, zeměmi střední a východní 

Evropy, Ruskem a ostatními zeměmi Společenství nezávislých států. 

Zvláštní zaměření je pochopitelně na ruský prvek a Volksbank CZ bude hrát roli „vstupní brány na 

ruský trh“ a „banky pro ruské firmy“ a očekává se, že ve střednědobém horizontu v tomto ohledu do-

sáhneme vedoucí roli.  

Volksbank CZ bude aktivnější i ve financování velkých korporátních klientů, regionálních dluhových 

kapitálových trhů a strukturovaného a projektového financování. 

Zásadní růst očekáváme také v segmentu retail a micro. Ze stávajících 24 poboček zvýšíme jejich 

počet až na 50. Expanze bude probíhat ve vybraných oblastech s vysokým potenciálem. Důraz bude 

kladen na synergie, abychom podpořili expanzi v oblasti SME a korporátního bankovnictví. Finální 

struktura sítě poboček bude našim klientům k dispozici v roce 2014. 
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6. Finanční výsledky za I. pololetí 2012 

ROZVAHA  

- nekonsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2011 a 30. 6. 2012 v tis. Kč. Údaje byly připraveny podle meziná-
rodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 31. 12. 2011 jsou auditované, údaje 
k 30. 6. 2012 nejsou auditované. 

 

Rozvaha banky 31.12.2011 30.06.2012 

Aktiva celkem 51 790 153 57 254 174 

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 3 221 933 4 850 534 

Finanční aktiva k obchodování 49 861 310 273 

    Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 30 778 267 065 

    Kapitálové nástroje k obchodování 0 0 

    Dluhové cenné papíry k obchodování 19 083 43 208 

    Pohledávky k obchodování 0 0 

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 245 998 242 998 

    Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 

    Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 245 998 242 998 

    Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 

Realizovatelná finanční aktiva 2 446 221 1 739 053 

    Kapitálové nástroje realizovatelné 0 0 

    Dluhové cenné papíry realizovatelné 2 446 221 1 739 053 

    Pohledávky realizovatelné 0 0 

Úvěry a jiné pohledávky 45 221 975 49 721 422 

    Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 60 855 62 290 

    Pohledávky 45 161 120 49 659 132 

Finanční investice držené do splatnosti 201 410 0 

    Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 201 410 0 

    Pohledávky držené do splatnosti 0 0 

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 0 0 

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 

Hmotný majetek 205 230 192 311 

    Pozemky, budovy a zařízení 205 230 192 311 

    Investice do nemovitostí 0 0 

Nehmotný majetek 113 068 105 202 

    Goodwill 0 0 

    Ostatní nehmotný majetek 113 068 105 202 

Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 0 0 

Daňové pohledávky 29 255 16 450 

    Pohledávky ze splatné daně 0 0 

    Pohledávky z odložené daně 29 255 16 450 

Ostatní aktiva 55 202 75 931 

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0 0 
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Pasiva - Závazky a vlastní kapitál celkem 51 790 153 57 254 174 

Závazky celkem 46 389 414 52 006 084 

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám 0 0 

Finanční závazky k obchodování  25 028 258 884 

    Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou 25 028 258 884 

    Závazky z krátkých prodejů 0 0 

    Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 0 

    Emitované dluhové cenné papíry určené k odkupu v krátkém období 0 0 

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 495 762 490 927 

    Vklady, úvěry a ost. fin. závazky v reálné hod. vykázané do zisku/ztráty 497 762 490 927 
    Emitované dluh. cenné papíry v reál. hod. vykázané do zisku nebo 
ztráty 0 0 

    Podřízené závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 

Finanční závazky v naběhlé hodnotě 45 301 601 50 425 718 

    Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 39 988 624 44 181 407 

       Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr. institucím 8 721 758 7 243 834 

       Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hod. vůči jin. osobám než úvěr. inst. 31 266 866 36 937 567 

      Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově nečleněné 0 6 

    Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 5 053 038 5 986 370 

    Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 259 939 257 941 

Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 0 

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 0 0 

Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 

Rezervy 33 455 30 686 

Daňové závazky 25 478 1 960 

    Závazky ze splatné daně 25 478 1 960 

    Závazky z odložené daně 0 0 

Ostatní závazky 508 090 797 909 

Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0 

Vlastní kapitál celkem 5 400 739 5 248 090 

   Základní kapitál 2 005 380 2 005 380 

   Emisní ážio 2 694 628 2 694 628 

   Další vlastní kapitál 0 0 

   Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly -38 236 -157 

   Rezervní fondy 92 577 109 902 

   Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 299 914 282 636 

   Vlastní akcie 0 0 

   Zisk (ztráta) za běžné účetní období 346 476 155 701 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

- nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2012 a 30. 6. 2011 v tis. Kč. Údaje byly připraveny 
podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS). Údaje za období končící 30. 6. 2012 a k 30. 6. 
2011 nejsou auditované. 

Výkaz zisku a ztráty 30.06.2011 30.06.2012 

Zisk z finanční a provozní činnosti 781 914 788 879 

    Úrokové výnosy 980 336 1 001 034 

    Úrokové náklady -348 680 -371 277 

    Výnosy z dividend 0 0 

    Výnosy z poplatků a provizí 230 229 223 520 

    Náklady na poplatky a provize -42 090 -39 968 

    Realizované zisky/ztráty z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z -14 447 -2 501 

    Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování - 9 838 6 401 

    Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do zisku/ztráty 1 630 -397 

    Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 0 0 

    Kurzové rozdíly 648 -1 633 

    Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji 0 0 

    Ostatní provozní výnosy 6614 557 

    Ostatní provozní náklady -22 488 -26 857 

Správní náklady -383 133 -418 203 

    Náklady na zaměstnance -237 738 -253 750 

    Ostatní správní náklady - 145 395 -164 453 

Odpisy -45 604 -35 839 

Tvorba rezerv 1 193 1 569 

Ztráty ze znehodnocení -144 567 -136 317 

    Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do zisku/ztráty - 144 567 -136 317 

    Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 0 

Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku/ztráty 0 0 

Podíl na zisku/ztrátě přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 0 

Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin -72 598 

Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 209 731 200 687 

Náklady na daň z příjmů -37 905 -44 986 

Zisk nebo ztráta po zdanění 171 826 155 701 

    Zisk nebo ztráta z pokračující činnosti po zdanění 171 826 155 701 

    Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY (dle IAS 34) 

Bilanční suma je stabilní, překročila 57 mld. Kč a zaznamenala 11 % meziroční nárůst. 

Volksbank CZ generovala v pololetí čistý zisk v hodnotě 156 milionu korun. Čisté úrokové výnosy jsou 
na stejné úrovni jako ve srovnatelném období předchozího roku, čisté výnosy z poplatků a provizí 
poklesly o 2%.  

V pololetní zprávě byly použity stejné účetní politiky a metody jako v poslední roční účetní závěrce. 

V prvním pololetí roku 2012 byla vydána nová pětiletá emise hypotečních zástavních listů ISIN 

CZ0002002454 v objemu 300 mil. Kč, která byla následně navýšena na 500 mil. Kč.  

Za rok 2011 byly vyplaceny jedinému akcionáři dividendy v celkové výši 346.429.395,- Kč a z toho 
266.519.563,75 Kč za kmenové akcie a  79.909.831,25 Kč za prioritní akcie. Výše dividendy činila 
863,75 CZK na kmenovou akcii a  863,75 CZK i na prioritní akcii. 

V červnu 2012 poskytla Volksbank CZ úvěry svému akcionáři Volksbank International AG v celkové 
výši 150 milionů EUR.  
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Volksbank CZ obdržela dne 24. prosince 2004 od Evropské banky pro obnovu a rozvoj podřízený dluh 
ve výši 10 mil. EUR, který je splatný jednorázově dne 9. dubna 2015.  Tento dluh včetně časově rozl i-
šeného úroku ve výši 256,4 mil. Kč (k 31. prosinci 2011: 258,0 mil. Kč) je podřízen všem ostatním 
závazkům Volksbank CZ a ve výši153,8 mil. Kč (k 31. prosinci 2011: 206,4 mil. Kč) tvoří součást do-
datkového kapitálu definovaného ČNB pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ. 
Změna podřízeného dluhu je způsobena změnou měnového kurzu. Pokles příspěvku k dodatkovému 
kapitálu definovaného ČNB pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Volksbank CZ je způsoben 
snížením podle Vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb. § 58 (4) ve třetím roce před splatností. 

V souvislosti se změnou vlastníka banky a k zajištění naplnění nových strategií bylo rozhodnuto o 
zřízení nových útvarů Syndication & Structured Finance, Large Corporate Banking a Export and Trade 
Finance, které napomohou bance rozvíjet nové obchody v segmentech a oblastech, ve kterých dosud 
aktivně nepůsobila. 

 

INFORMACE O PROVOZNÍCH SEGMENTECH  

Volksbank CZ vykazuje samostatné informace o následujících třech povinně vykazovaných segmen-

tech. Tyto provozní segmenty představují strategické obchodní útvary Volksbank CZ, které nabízejí 

odlišné produkty a služby a jsou řízeny odděleně, protože vyžadují odlišné technologie, metody distri-

buce produktů a poskytování služeb a marketingové strategie. Představenstvo ověřuje interní mana-

žerské výkazy každého z těchto strategických obchodních útvarů na měsíční bázi.  

Retailové bankovnictví: fyzické osoby, podnikatelé a společnosti s obratem nižším než 30 mil. 

Kč;  

Firemní bankovnictví: společnosti s obratem vyšším než 30 mil. Kč a nebankovní instituce ve 

finančním sektoru;  

Treasury: segment řízení aktiv a závazků, dealing.  

Výsledek ostatních činností Volksbank CZ (náklady centrály, nezařazené náklady a eliminační a do-

rovnávací položky) je vykázán jako součást odsouhlasení rozdílů mezi částkami tak, jak jsou vykázány 

pro jednotlivě povinně vykazované segmenty a údaji v účetní závěrce.  

Účetní zásady povinně vykazovaných segmentů jsou stejné jako účetní zásady popsané 

v poznámce 2.  
Informace o výsledcích každého povinně vykazovaného segmentu jsou uvedeny níže. Výkonnost je 
měřena na základě zisku před zdaněním každého segmentu uvedeného v interních manažerských 
výkazech ověřovaných představenstvem. 

Informace o provozních segmentech za první pololetí  2012: 

(mil. Kč)  Retailové 

bankovnictví 

 Firemní 

bankovnictví  

Treasury  Celkem  

Čisté úrokové výnosy  235 436 -37 633 

Neúrokové výnosy  73 129 -13 189 

Náklady segmentu -168 -105 -13 -476 

Výsledky segmentu 140 460 -63 345 

Jiné významné nepeněžní položky     

  (ztráty ze snížení hodnoty úvěrů) -20 -117 0 -137 

Zisk před zdaněním segmentu  119 343 -63 208 

Aktiva 13 805 30 788 12 486 57 086 

Závazky  16 685 18 004 13 097 51 797 

Kapitálové výdaje  2 0 0 14 

Odpisy  7 2 1 36 
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7. Kontaktní informace 

 

Kontaktní informace:  

Statutární sídlo 

Volksbank CZ, a.s. 

Na Pankráci 1724/129 

140 00 Praha 4 

IČ: 250 833 25 

Telefon 800 133 444 

Kód banky 6800 

SWIFT VBOECZ2X 

Reuters VBCZ 

E-mail mail@volksbank.cz  

Internet http://www.volksbank.cz  

Volksbank CZ, a.s. je zapsaná od roku 2006 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu B, vložce 4353. 

 
 
Stanovy a výroční zprávy banky jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.  
 
Výroční zprávy v elektronické podobě jsou k dispozici také na internetových stránkách 
www.volksbank.cz. 

 

8. Prohlášení Volksbank CZ, a.s. 

Volksbank CZ, a.s. prohlašuje, že podle jejího nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva věrný a 
poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření banky za uplynulé 
pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospoda-
ření banky. 
 
V Praze dne 13. srpna 2012 
 
Volksbank CZ, a.s. 
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